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บ ก .  บ อ ก ก ล่ า ว

ข่าวสารกัลยาณธรรมฉบับนี้ ยังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความวิปโยคของ 
ปวงชนชาวไทย สิ่งประเสริฐอันเป็นที่พึ่งทางจิตใจที่ดีที่สุดคือธรรมของ 
พระพุทธเจ้า ซึ่งพวกเราต่างส�านึกและน้อมน�ามาเป็นแนวทางในการด�าเนิน 
ชวีติ เป็นเครือ่งรกัษาจติในยามทีว่กิฤตต่างๆ มาเยีย่มเยอืนเหมอืนฤดกูาล 
วารสารฉบบันีม้าพร้อมกบัช่วงเวลาของการเตรยีมงานแสดงธรรมครัง้ที ่๓๕ 
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล 
อดลุยเดช ซึง่จะจดัขึน้ในวนัอาทติย์ที ่๑๘ กรกฎาคม ศกนี ้โดยเราได้ปรบั 
รปูแบบงานมาเน้นภาคปฏบิตั ิเจรญิจติตภาวนา เพราะพวกเรากไ็ด้ฟังธรรม 
กันมามากแล้ว ยิ่งในยุคสมัยนี้ ช่องทางต่างๆ ที่ธรรมะจะมาเสิร์ฟถึงเรา 
มีมากมายหาไม่ยากเลย แต่ท�าอย่างไรที่ธรรมะของครูบาอาจารย์จะมา 
เป็นธรรมะที่เข้าถึงจิตถึงใจพวกเราจริงๆ และมีอานุภาพทีจ่ะคุม้รกัษาจติใจ 
ให้ปลอดภัยจากทุกข์ได้เสียที จึงถึงเวลาที่จะลงมือทดสอบ ทบทวน ด้วย 
การเจริญสติ เจริญปัญญา รู้ ตื่น เบิกบาน

ในฉบับนี้ มีบทความดีๆ น่าอ่านจากครูบาอาจารย์หลายท่าน และ 
เพื่อนร่วมทางสายธรรมมากมาย ล้วนเปี่ยมด้วยสาระแห่งธรรมและทัศนะ 
น่าประทับใจ ติดตามอ่านต่อเรื่อง เส้นทางลัดสู่นิพพานมีจริงหรือ ที่ท่าน 
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อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม จะมาเฉลยให้อย่างหมดเปลือก ท่านอาจารย์วศิน 
อนิทสระ กเ็มตตาแนะน�าเรือ่งบญุน่าสนใจ พระอาจารย์ไพศาล วสิาโล มา
น�าเสนอทศันะแห่งปัญญาชนสยามทีค่มคายลกึซึง้ ชวนตระหนกั เรือ่งพทุธ
ศาสนากบัภารกจิในยคุโลกาภวิตัน์ ฝากไว้เป็นการบ้านให้พทุธบรษิทัทกุท่าน
ช่วยกันหาทางแก้ไขและเยียวยา และอย่าพลาดบทความน่ารักชวนคิด 
ของหมอนไม้ เรื่องตามหาจิตสุดขอบฟ้า (แล้วสุดท้าย ไปเจอที่ไหนกัน) 
ขอขอบคุณแบบฝึกหัดของ  “นายเซมเบ้”  ที่มาเปิดใจอย่างซื่อตรงและ 
ที่น่าสนใจ และส�าคัญยิ่งส�าหรับทุกชีวิตคือบทสรุปจากการอบรมเผชิญ 
ความตายอย่างสงบ ที่เราเพิ่งจัดขึ้นที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เมื่อปลาย 
เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเมตตาของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และ 
คณะเครอืข่ายพทุธกิา โดยงานนี ้นายแพทย์สทิธชิยั กลุพรศริกิลุ รอง ผอ. 
ฝ่ายการแพทย์ รพ.สมุทรปราการ ให้เกียรติสรุปบทเรียนให้เอง ฝากไว้ 
เป็นแนวทางส�าหรับทุกท่าน เพื่อเตรียมตัวเตรียมชีวิต ทั้งอยู่ดีและตายดี

ใจจรงิอยากจะชวนอ่านทกุเรือ่ง ขอกราบขอบพระคณุกราบอนโุมทนา 
ทุกบทความ ที่มาร่วมกันแต่งแต้มสาระแห่งธรรมให้พื้นที่จิตอาสาตรงนี้ 
มคีณุค่าทีแ่บ่งปันกนัได้ทัว่ถงึ โดยสรปุคงต้องพดูว่าวารสารของเรา เป่ียมด้วย 
คุณค่าและสาระประโยชน์ตามปณิธานของชมรมกัลยาณธรรม ซึ่งปวารณา 
ตนจะเป็นผู ้ให้ปัญญา เป็นแนวหลังทางธรรมที่มั่นคง พร้อมน้อมรับ 
ค�าแนะน�าจากทุกท่าน แต่ขอเราจงมารวมพลังศรัทธาที่จะรักษาความตั้งใจ 
นี้ไว้ตลอดไป และหากบุญกุศลใดบังเกิดในกิจกรรมการกุศลทุกประการ 
ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ศูนย์รวมดวงใจของชาวไทยทุกคน

ด้วยธรรมและเมตตา
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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พุทธพจน์
นวคุณ คาถา ๙ คุณธรรม คาถาขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตารางอบรมภาวนา ตลอดปี ๒๕๖๐
เส้นทางลัดสู่นิพพาน มีจริงหรือ ? ตอนที่ ๖
ขุมทรัพย์คือบุญ (บุญญนิธิ)
เส้นทาง คือ เส้นชัย
เหตุใดใจต้องเป็นทุกข์
พุทธศาสนา กับภารกิจในยุคโลกาภิวัตน์
ตามหาจิตสุดขอบฟ้า
จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมน�าสุขมาให้
ผลไม้แห่งก�าลังใจ
การเจริญเมตตาภาวนา
ธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ
ท�าด้วยใจ
การเผชิญความตายอย่างสงบ
ค�าแนะน�าผู้เข้าร่วมอบรมภาวนา
แผนที่ มทร. กรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
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ส า ร บั ญ

ภาพปก : สวนแห่งธรรม วัดใหม่ศรีร่มเย็น
อ.เชียงของ จ.เชียงราย



พุ ท ธ พ จ น์

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ  
การให้ธรรมะเป็นทาน 
ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

เผยแผ่พระธรรมค�ำสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
เป็นสื่อกลำงระหว่ำงสมำชิกชมรม
กัลยำณธรรม
เป็นสื่อกลำงระหว่ำงกลุ่มผู้อุทิศตน
เป็นแนวหลังทำงธรรม
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ของชมรมกัลยำณธรรม

๑.

๒.

๓.

๔.

วั ต ถ ุป ร ะ ส ง ค์

• ส�ำนักงำน คลินิกอัจฉรำทันตแพทย์
  ๑๐๐ ถนนประโคนชยั ต.ปำกน�ำ้ อ.เมอืง     
  จ.สมุทรปรำกำร โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
  www.kanlayanatam.com
  facebook : kanlayanatam

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๘
ฉบับกรกฎำคม ๒๕๖๐

พิมพ์แจกเป็นธรรมทำน
จ�ำนวน ๘,๐๐๐ เล่ม

“สุวิชาโน ภวํ โหติ
ธมฺมกาโม ภวํ โหติ

สุวิชาโน ปราภโว
ธมฺมเทสฺสี ปราภโว

บุคคลจะเป็นผู้เสื่อมหรือผู้เจริญ
ก็รู้ได้ง่าย คือผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญ 

ผู้เกลียดธรรมเป็นผู้เสื่อม” 

(พระพุทธภาษิต)
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ทีม่า : ปาฐะบาล ี: สารตัถทปีน ีฏกีาพระวนิยั และ Pali Devotional Chanting and 
Hymn เรียบเรียงโดย Venerable Elgiriye Indaratana Maha Thera

แปลไทยโดย ธีรปัญโญ

๑) อรหัง
โดยชือ่ว่า อรหงั เพราะ สมควร (แก่ทกัษณิาทาน) เพราะ ไม่มทีีล่บั 

ในการท�าบาป เพราะบรรลุอรหัตตผล ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ 
ผู้เป็นพระอรหัง ฯ

นวคุณ คาถา 
๙ คุณธรรม คาถา 

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม6

๒) สัมมาสัมพุทโธ
โดยญาณ พระองค์คอืพระสมัมาสมัพทุธะ โดยการสัง่สอน พระองค์ 

คือพระสัมมาสัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองในโลก ขอความ 
นอบน้อมจงมีแด่พระองค์ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ฯ

๓) วิชชาจรณสัมปันโน
พระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ วิชชาของพระองค์ประกาศ 

ก้องแล้ว ผูรู้อ้ดตี อนาคต และปัจจบุนั ขอความนอบน้อมจงมแีด่พระองค์ 
ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ ฯ

๔) สุคโต
พระผู้ด�าเนินไปได้ด้วยดีแห่งผู้มีตนอันฝึกดีแล้ว พระสุคตผู้สุนทร 

ผู้ไปสู่สุคติคือพระนิพพาน ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ผู้เป็นพระ 
สุคตเจ้า ฯ

๕) โลกวิทู
โดยชื่อพระองค์คือโลกวิทู ผู้รู้แจ้งโลก ผู้รู้อดีตและอนาคต ผู้รอบรู้ 

สัตวโลก สังขารโลก และโอกาสโลกทั้งหมด ขอความนอบน้อมจงมีแด่ 
พระองค์ผู้เป็นโลกวิทู ฯ

๖) อนุตตโร
พระองค์ไม่มใีครยิง่กว่าโดยญาณ (ความรู)้ และศลี (ความประพฤต)ิ 

ผูใ้ดผูย้อดเยีย่มแห่งโลก ในโลกนี ้ผูค้นต่างบชูาว่าพระองค์ไม่มใีครเปรยีบ 
ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ทรงอนุตตระ ฯ

๗) ปุริสทัมมสารถิ
สารถี เทพแห่งสารถี ผู้ใดเป็นยอดสารถีแห่งโลก ในโลกนี้ ผู้คน 

ต่างบูชาพระผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ 
ผู้เป็นสารถี ฯ

๘) สัตถา เทวมนุสสานัง
(ครู) แห่งเทพ ยักษ์ และมนุษย์ทั้งหลาย พระผู้ประทานผลอันเลิศ 
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ในโลก แห่งครผููฝึ้กผูท้ีย่งัไม่ได้รบัการฝึก ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ 
ผู้ทรงท�าบุรุษให้รู้แจ้ง ฯ

๙) พุทโธ ภควาติ
ภควา ผู้จ�าแนกธรรม ผู้ประกอบด้วยราคะเป็นต้นที่ถูกท�าลาย ผู้หัก 

กิเลสเครื่องน�าไป ผู้ข้ามพ้นวัฏฏสงสารอันหักแล้ว ข้าพระองค์ขอนอบน้อม 
พระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ

นรสีหะ คาถา

(เพือ่จะทรงโปรดพระประยรูญาต ิพระผูม้พีระภาคเจ้าจงึทรงรบันมินต์เสดจ็ 
กลับกรุงกบิลพัสดุ์เป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมา- 
สัมโพธิญาณ ในเวลาเช้าตรู ่ พระนางยโสธราพิมพาทรงเปิดสีหบัญชร 
ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธองค์ จึงทรงชี้ให้ราหุลกุมารดูพระบิดา ผู้เสด็จ 
ออกบิณฑบาตตามท้องถนนในกรุงพระนครพร้อมเหล่าพระภิกษุสงฆ์ 
แล้วอธิบายพระพุทธสรีระลักษณะอันงดงามของพระองค์ ผู้องอาจเสมือน
พญาราชสีห์ในหมู่ชน เป็นคาถาเหล่านี้ ให้พระโอรสฟัง) 

๑) ทรงมีฝ่าพระยุคลบาท (เท้า) แดงเสมอกันดี มีรอยจักรอัน 
ประเสรฐิ ส้นพระบาทยาวทรงมนร ีเลศิด้วยพทุธสริลิกัษณะ มจีามร ฉตัร 
เป็นต้น นั่นแหละคือพระบิดาของเจ้า พญาราชสีห์ในหมู่ชน ฯ

๒) ศากยกุมารผู้ประเสริฐ สุขุมาลชาติ พระพุทธสรีระสะอาดด้วย 
บุญลักษณะที่แผ่กว้าง เป็นวีรบุรุษผู้จาริกไปเพื่อสร้างประโยชน์เกื้อกูล 
แก่ชาวโลก นั่นแหละคือพระบิดาของเจ้า พญาราชสีห์ในหมู่ชน ฯ

๓) พระพักตร์งามเหมือนรัศมีแห่งพระจันทร์วันเพ็ญ เป็นนาค 
ผู้ประเสริฐที่รักของหมู่ทวยเทพและมนุษย์ เสด็จเยื้องกรายได้งดงามดุจ 
พญาคชสารซับมัน นั่นแหละคือพระบิดาของเจ้า พญาราชสีห์ในหมู่ชน ฯ
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๔) สมภพจากสกุลแห่งกษัตริย์ยอดขัตติยะนักรบ พระบาทของ 
พระไตรภพเทวดาและมนุษย์ต่างนบนอบ มีพระทัยตั้งมั่นชอบในศีลและ 
สมาธิ นั่นแหละคือพระบิดาของเจ้า พญาราชสีห์ในหมู่ชน ฯ

๕) พระนาสิก (จมูก) โด่งยาวสัณฐานดี ขนพระเนตร (ขนตา) ดุจ 
ขนตาลูกโคแรกเกิด มีพระเนตร (ตา) ด�าสนิท พระขนง (คิ้ว) สีนิลเข้ม 
เหมือนธนูของพระอินทร์ (สายรุ้ง) นั่นแหละคือพระบิดาของเจ้า พญา 
ราชสีห์ในหมู่ชน ฯ

๖) ล�าพระศอ (คอ) ดูกลมเกลี้ยงงามตั้งไว้อย่างดี มีพระหนุ (คาง) 
ดุจราชสีห์ มีพระสรีระดุจพญามฤคราชผู้องอาจในหมู่เนื้อ มีพระฉวีวรรณ 
(ผิว) งามดุจสีสุวรรณอันเลิศ นั่นแหละคือพระบิดาของเจ้า พญาราชสีห์ 
ในหมู่ชน ฯ

๗) ทรงมพีระสรุเสยีง นุม่ ทุม้ กงัวาน ลกึ น่าฟัง มพีระชวิหา (ลิน้) 
แดงเหมือนสีแดงชาดและดอกชบา มีพระทนต์ (ฟัน) เรียงระเบียบดีสีขาว 
บริสุทธิ์บน - ล่าง อย่างละยี่สิบ นั่นแหละคือพระบิดาของเจ้า พญาราชสีห์ 
ในหมู่ชน ฯ

๘) พระเกศา (เส้นผม) สีนิลเข้มเหมือนดอกอัญชัน พระนลาฏ 
(หน้าผาก) เหมอืนแผ่นทองค�าบางอนัพสิทุธิ ์พระอณุาโลม (ขนระหว่างคิว้) 
ขาวบริสุทธิ์ดุจดาวประกายพรึก*อันสุกใส นั่นแหละคือพระบิดาของเจ้า 
พญาราชสีห์ในหมู่ชน ฯ

๙) เหมอืนพระจนัทร์โคจรไปในรตัตกิาลแวดล้อมบรวิารด้วยหมูด่าว 
พระสมณินทะเจ้าก็แวดล้อมไปด้วยเหล่าอริยสาวกฉันนั้น นั่นแหละคือ 
พระบิดาของเจ้า พญาราชสีห์ในหมู่ชน ฯ

* ชือ่ดาวโอสธ ีเพราะเวลาดาวนีข้ึน้เป็นช่วงเวลาทีใ่ช้เกบ็โอสถ 



หมายเหตุ : วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ งานธรรมอบรมภาวนา ครั้งที่ ๓๖ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ ถ. นราธิวาส ๑๗

-  วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ อบรมภาวนา 
  โดย พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ (๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น)

-  วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อบรมภาวนาตามแนวหลวงพ่อเทียน
  โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน (๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น)

-  วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ อบรมภาวนา โดย
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หลวงปู่ไม อินทสิริ

-  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ อบรมภาวนา โดย
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

-  วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เดือนตุลาคม อบรมภาวนา หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน 
  (ยังไม่ก�าหนดวัน) โดย พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ

-  วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อบรมภาวนา โดย
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดย พระมหาประนอม ธมฺลงฺกาโร

-  วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ อบรมภาวนา 
  โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ (๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น)

ตารางอบรมปฏิบัติธรรม
จัดโดย โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม ประจ�าปี ๒๕๖๐
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ที่นี้ลองมาพิจารณา “ขันธ์ ๕” ซึ่งประกอบขึ้นเป็น “กาย - จิต” หรือ 
“ความเป็นมนุษย์” ว่า ท่านเข้าใจมันได้ลึกซึ้งเพียงใด เพื่อประกอบการ 
“ปล่อยวาง” ในการที่หลงไปว่า “ขันธ์ ๕” เป็น “ตัวตนแท้ๆ” ของเรา 
ทั้งๆ ที่โดยธรรมชาติแท้ๆ แล้ว มันไม่มีอยู่จริง 

๖ตอนที่

เส้นทางลัดสู่นิพพาน
มีจริงหรือ?

อ. ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม

ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม10
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• ในเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นภายนอกร่างกาย หรือ 
ภายในร่างกายเรา มนัล้วนต้ององิอาศยัองค์ประกอบย่อยๆ เป็นจ�านวนมาก 
ในการก่อก�าเนิดอวัยวะส่วนต่างๆ เนื้อเยื่อ เส้นเอ็น กระดูกท่อนต่างๆ 
โลหิตหมุนเวียน การเกิดขึ้น - ดับไป ของเซลล์ต่างๆ เพื่อยังให้เกิดขึ้น - 
ตั้งอยู่ - ดับไป ของอวัยวะเหล่านั้น ฉะนั้น มันจึงไม่มีตัวตนแท้ๆ ของมัน 
เอง และต่างกเ็ปลีย่นแปลงไปตามเหต ุ- ปัจจยั อยูท่กุๆ ขณะจติ เมือ่ความ 
จริงมันเป็นเช่นนี้ แล้วจะไปหา “รูปขันธ์” (รูปร่างกาย) แท้ๆ จากที่ไหน 
กัน ?

•  เมื่อเกิดผัสสะทางทวารต่างๆ คือ ทางอายตนะ ๖ หรือ ตา - หู - 
จมกู - ลิน้ - กาย - ใจ อายตนะเหล่านัน้กล้็วนต้ององิอาศยัเหตปัุจจยัย่อยๆ 
ในการท�าให้มันเกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับไป ทั้งสิ้น แล้วมันจะมีตัวตนแท้ๆ 
ของมันให้ระบุถึงได้อย่างไร ? แต่เป็นเพราะต้นตอมาจาก “โมหะ” หรือ 
“อวิชชา” ได้แก่ความไม่รู้จริงตามที่มันปรากฏ จึงท�าให้เกิด “สังขาร” คือ 
ไปคิดนึกปรุงแต่งตามที่คนทั่วๆ ไปเขากระท�ากันว่า สิ่งเหล่านั้น สิ่งที่มา 
กระทบนั้นๆ มันมีตัวมีตนของมันจริงๆ จึงส่งผลมาถึง “วิญญาณ” ซึ่ง 
เป็นตัวรับรู ้การกระทบ เมื่อมันถูก ”อวิชชา” และ “สังขาร” ครอบง�า 
เต็มเปามาตั้งแต่ต้น “วิญญาณ” อันได้แก่ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ 
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ จึงรับรู้ 
มาแบบผิดๆ ว่า ทุกอย่างล้วนมีตัว - มีตน ของมัน แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ล้วน 
มาสนอง “อตัตา - ตวัตน” หรอื “ตวัก ู- ของก”ู จงึท�าให้เกดิความ “ยนิด”ี 
หรือ “ยินร้าย”, เกิด “สุข” หรือ “ทุกข์”, เกิด “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” 
อันเป็น “เวทนาขันธ์” ซึ่งก็เป็นการหลง “เวทนา” ว่า เป็น “ตัวกู - ของกู” 
ไปอย่างผิดๆ เช่น กูรู้สึกอย่างนี้ กูรู้สึกอย่างนั้น เป็นต้น

• จากนั้น ก็น�าเอาประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน ที่ไปหลงว่า เป็นประสบการณ์ของ “ตัวกู - ของกู” จดจ�าไว้ 
อยู ่ใน “สัญญา” ฉะนั้น จึงกลายเป็น “สัญญาขันธ์” แบบผิดๆ เช่น 
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กูจ�าสิ่งนั้นได้ กูจ�าสิ่งนั้นไม่ได้ เป็นต้น 
• เวลาเกดิเหตกุารณ์ใหม่ หรอืได้รบัประสบการณ์ใหม่ จติกใ็ช้ ความ 

คิด - นึก - ปรุง - แต่ง ผสมกับสัญญาเก่าบ้าง หรือเปรียบเทียบกับสิ่ง 
ข้างเคียงบ้าง เพื่อให้กลายเป็น “ความคิด - ความอ่าน” ของ “ตัวกู - 
ของก”ู ขึน้มา ดงันัน้ จงึเกดิ “สงัขารขนัธ์” แบบผดิๆ เช่น นีเ่ป็นความคดิ 
ของกู เป็นต้น 

• เมื่อทุกอย่างที่รับการกระทบแล้ว มีประสบการณ์กับมันแล้ว มัน 
ล้วนลงสู่จิต กลายเป็น “วิญญาณขันธ์” รับรู้แบบผิดๆ เพราะถูกครอบง�า 
ด้วย “อวิชชา” กับ “สังขาร” เนื่องจากหลงไปว่าทุกสรรพสิ่ง มีตัว - มีตน 
ของมัน ทั้งๆ ที่โดยธรรมชาติแท้ๆ แล้ว ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็น “อนัตตา” 
อันน�ามาซึ่ง “สุญญตภาวะ” กล่าวคือ มันล้วนว่างเปล่าจากการมีอัตตา - 
ตัวตนทั้งสิ้น จึงเป็นต้นตอที่ว่า ความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นด้วย “โมหะ - 
อวิชชา” เช่นนี้แล

• แม้แต่ตัว “จิต” เอง ซึ่งท�าหน้าที่ เวทนา, สัญญา, สังขาร, และ 
วิญญาณ ก็ล้วนไม่เที่ยง มันเกิด - ดับๆๆๆ ของมันอยู่ทุกๆ ขณะจิต 
ฉะนัน้ ทัง้รปูและนาม จะเทีย่งแท้ไปได้อย่างไร “ขนัธ์ ๕” ซึง่ถอืเป็น “นาม 
รูป” ประกอบขึ้นเป็น “กาย - จิต” ของเรา จะมีตัวตนแท้ๆ ได้อย่างไร ? 
ในคัมภีร์ทีฆนิกาย มหาวรรค ได้จ�าแนก “ทุกข์” ออกเป็น ๓ อย่าง หรือ 
๓ กรณ ีเรยีกว่า “ทกุขตา ๓” ทัง้นีเ้พือ่จะได้ท�าความเข้าใจทีถ่กูต้อง และ 
จะได้สลัดออก - ปล่อยวาง เพื่อความพ้นทุกข์อย่างได้ผล ค�าว่า “ตา” 
ใน “ทุกขตา” แปลว่า ความเป็นเช่นนั้นของมันเอง; สภาวะที่เป็นเช่นนั้นๆ

“ทุกขตา ๓” มีดังนี้
• ทุกขทุกขตา (หรือ “ทุกขทุกข์”) หมายถึงความทุกข์ที่เป็นความ 

รู้สึก เช่น ทุกข์กาย ทุกข์ใจ เจ็บปวด เมื่อยขบ รู้สึกเศร้าและทุกข์ เมื่อ 
ความแก่ - เจ็บ - ตาย มาถึง การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก - ที่พอใจ ฯลฯ 
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เราเรียกทุกข์ประเภทนี้ว่า “สภาวะทุกข์” ทุกข์ประเภทนี้มี “เวทนา” เป็น 
ตัวน�าเสวยอารมณ์ “เวทนา” ก็เป็นหนึ่งในขันธ์ ๕ ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดขึ้น 
ตามเหตุตามปัจจัยของมัน ไม่มีตัวตนแท้ๆ แต่ประการใด 

• วิปริณามทุกขตา (หรือ “วิปริณามทุกข์”) มีอีกชื่อหนึ่งว่า “ทุกข์ 
แฝง” คือ เป็นทุกข์ที่แฝงอยู่ในความผันแปรของสิ่งที่เรารัก - เราชอบ เช่น 
ความสุข เนื่องจากสุขนั้นก็เป็นอนิจจัง ดังนั้น เมื่อความสุขจางลงหรือ 
หายไป สภาวะเดิมที่เคยรู้สึกสุขสบายก็จางลงหรือหายไป เราจึงพบกับ 
ความทุกข์ ทั้งๆ ที่มันเคยเป็นสุข ยิ่งสุขมากขึ้นเท่าใดก็จะกลับกลายเป็น 
ทกุข์รนุแรงมากขึน้เท่านัน้ ผูม้ปัีญญาจงึไม่เสาะแสวงหาความสขุ แต่จะท�า 
ตามความเข้าใจในทุกข์ จนรู้แจ้งตามสภาวะของมัน แล้วปล่อยวางเสีย 
เพราะมันล้วนไม่มีตัว-ไม่มีตน ของมันเอง แล้วท่านผู้อ่านล่ะ จะเป็น 
ผู้มีปัญญา หรือเป็นผู้โง่เขลา ก็จงเลือกเอา ทุกข์ประเภทนี้ มี “ทวิภาวะ” 
ซึ่งแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยรอบข้างที่บีบคั้น 
และมีผลต่อมัน เป็นตัวน�าเสวยอารมณ์

• สังขารทุกขตา (หรือ “สังขารทุกข์”) ค�าว่า “สังขาร” หมายถึง 
การคิด - นึก - ปรุง - แต่ง ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่เกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับ 
ไป อันเนื่องด้วยเหตุปัจจัย เช่น ขันธ์ ๕, รูป-นาม, แม้กระทั่ง “มรรค” 
หรือ ทางเดินอันน�าไปสู ่โลกุตตรธรรม ตัว “มรรค” นั้น ก็ยังจัดเป็น 
“สังขารธรรม” ซึ่งจะมีสภาพที่ถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยที่ขัดแย้งอยู่ตลอด 
เวลา ดังนั้น มันจึงน�ามาซึ่งความทุกข์ ผู้ที่ไม่รู้เท่าทันกระแสของมัน และ 
ปฏิบัติธรรมด้วยความอยาก (ตัณหา) หรือ ความยึดมั่น - ถือมั่น ใน 
สิ่งนี้ - สิ่งนั้น (อุปาทาน) หรือความไม่รู้จริงตามกระแสธรรมชาติแท้ๆ 
ของมนั (อวชิชา) ล้วนไม่สามารถพ้นจากทกุข์ หรอืเข้าสูก่ระแสนพิพานได้ 
เพราะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ขาดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรม ทุกข์ 
ประเภทนี้ มี “สังขาร” เป็นตัวน�าเสวยอารมณ์ ซึ่ง “สังขาร” ก็เป็นหนึ่ง 
ในขันธ์ ๕ เช่นกัน ซึ่งลวงเราให้เข้าใจผิดว่า สังขารเป็นของเรา ฉะนั้น 
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การหลงยึดติดในขันธ์ ๕ (อุปาทานขันธ์) จึงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง 
ด้วยเหตุนี้ ตัวปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมที่จะกล่าวต่อไปนี้ 

จึงเป็นบาทฐานเบื้องต้นน�าเราไปสู่ความพ้นทุกข์ หรือนิพพานในที่สุด
• สิ่งทั้งหลายทั้งปวง หรือ รูป - นาม ล้วนมีความสัมพันธ์ อาศัย 

เป็นปัจจัยแก่กันและกัน
• และเหตุปัจจัยแต่ละอย่างๆ ก็ล้วนมีความไม่คงที่ แม้แต่เสี้ยว 

ขณะเดียว ดังนั้น สิ่งทั้งหลายทั้งปวง หรือ รูป - นาม ล้วนแปรเปลี่ยน 
สภาพของมันเอง อยู่ทุกๆ ขณะ มันจึงไม่มีตัวตนแท้จริงของมันแม้แต่ 
เสี้ยวขณะเดียว

• ดงันัน้ มนัจงึมแีต่ “กระแส” หรอื “กระบวนการ” ท�างานของรปู - 
นามตามเหต ุ- ปัจจยัของมนั ไม่ม ีอตัตา - ตวัตน - คน - สตัว์ - สิง่ของใดๆ 
ที่มันจะท�างานของมันได้โดยล�าพัง โดยไม่ต้องอิงอาศัยเหตุปัจจัยอื่นรอบๆ 
ตัวของมันเอง 

• ถ้าสิ่งทั้งหลายมีตัวตนแท้ๆ ของมันจริง มันก็ต้องมีความคงที่ 
ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ขันธ์ ๕, รูป - นาม, เป็นต้น และถ้าสิ่งทั้งหลายคงที่ 
แม้แต่ขณะเดียว มันก็เป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันไม่ได้ (เพราะมันคงที่ 
ไม่ต้องไปพึ่งพิงอาศัยสิ่งอื่น ซึ่งขัดกับหลักธรรมชาติโดยสิ้นเชิง)

• และถ้ามันเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันไม่ได้ การก่อตัวขึ้นเป็น 
กระแส หรือกระบวนการ ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้  เพราะการก่อตัวเป็น 
“กระแส” หรือ กระบวนการ” ย่อมต้องอิงอาศัยเหต ุ- ปัจจัยกันและกัน 
ทั้งสิ้น 

• ถ้าความเป็นเหตุ - ปัจจยัแก่กนัและกนัไม่ม ีธรรมชาตกิไ็ม่สามารถ 
ด�าเนนิการไปตามกฎแห่งธรรมชาตขิองมนัเช่นนัน้ได้ เช่น อตุนุยิาม (Phy- 
sical Law หรือ The Law of Physics) ได้แก่กฎแห่งธรรมชาติ 
ที่เกี่ยวกับดิน - น�้า - ลม - ไฟ สสาร วัตถุ การเกิดขึ้นของฟ้าแลบ ฟ้าร้อง 
ฟ้าผ่า รุ้งกินน�้า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นสึนามิ ฯลฯ



พีชนิยาม (Biological Law) คือ กฎแห่งธรรมชาติ ที่ว่าด้วย 
อินทรียวัตถุ หรือสิ่งมีชีวิต รวมทั้งพันธุกรรมทั้งหลาย เช่น การตกทอด 
ของยนี (gene), โครโมโซม (Chromosome), และ ดเีอน็เอ (DNA - 
Deoxyribo Nucleic Acid), ระบบการสบืพนัธุ,์ การแบ่งเซลล์, ฯลฯ 

จิตตนิยาม (Psychic Law) ได้แก่กฎแห่งธรรมชาติ ว่าด้วย 
การท�างานของจิต เช่น เมื่อได้รับผัสสะผ่านทาง ตา - หู - จมูก - ลิ้น - 
กาย - ใจ จิตจะท�างานอย่างไรหลังจากได้รับผัสสะ เป็นต้น 

กรรมนิยาม  (Karmic Law หรือ The Law of Karma) 
ได้แก่กฎแห่งธรรมชาติ ที่ว่าด้วยเรื่อง “กรรม” (การกระท�าผ่านทางกาย - 
วาจา - ใจ) และการที่กรรมนั้นๆ ส่งผลเป็น “วิบาก” (ผลของกรรม) ตาม 
มาในภายหลัง

ธรรมนยิาม (The Law of Conditionality หรอื The Law of 
Cause and Effect) ได้แก่กฎแห่งธรรมชาตทิีว่่าด้วย “เหต”ุ กบั “ผล” 
หรือ “เพราะสิ่งนี้มี - สิ่งนี้จึงมี” เป็นต้น 

ถ้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของเที่ยง มีตัวมีตนเป็นของมันเองจริงๆ 
แล้ว กฎแห่งธรรมชาติทั้ง ๕ ข้อ ดังกล่าวข้างต้น ย่อมจะด�าเนินไปไม่ได้ 
เป็นแน่แท้ แล้วหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ต่างๆ ทีน่กัวทิยาศาสตร์ ค้นคว้า - 
วิจัย จนได้ความจริงว่า ทุกสรรพสิ่งล้วนมีเหตุปัจจัย ที่มา - ที่ไป เกิดขึ้น 
- ตั้งอยู่ - ดับไป ก็ล้วนเป็นไปไม่ได้น่ะซิ ? แล้วมันจะถูกต้องหรือ ???

ท�าไมจงึไม่เชือ่พระพทุธเจ้า ทัง้ๆ ทีพ่ระพทุธองค์สอนถกูต้อง ? ใน
บทสวดมนต์ที่เราสวด “ท�าวัตรเช้า” ก็ระบุชัดเจนว่า

“รูปัง อะนิจจัง  รูปไม่เที่ยง
เวทะนา อะนิจจา  เวทนาไม่เที่ยง
สัญญา อะนิจจา  สัญญาไม่เที่ยง
สังขารา อะนิจจา  สังขารไม่เที่ยง
วิญญาณัง อะนิจจัง  วิญญาณไม่เที่ยง

15ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐
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รูปัง อะนัตตา  รูปไม่ใช่ตัวตน
เวทะนา อะนัตตา  เวทนาไม่ใช่ตัวตน
สัญญา อะนัตตา  สัญญาไม่ใช่ตัวตน
สังขารา อะนัตตา  สังขารไม่ใช่ตัวตน
วิญญาณัง อะนัตตา  วิญญาณไม่ใช่ตัวตน
สัพเพ สังขารา อะนิจจา  สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง
สัพเพ ธัมมา อนัตตา (ติ)  ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน
(ดังนี้) 
เป็นเพราะเจ้า “อัตตา - ตัวตน” แท้ๆ (“อัตตทิฏฐิ”) ที่มาขวางทาง 

ไม่ให้เราบรรลธุรรมเพราะโดยความเป็นจรงิพระพทุธเจ้าได้สอนถกูต้องแล้ว 
แต่เราดนัไปเชือ่ “ขนัธ์ ๕” หรอื เชือ่ “กเิลส” เลยท�าให้เราหลงทาง จงึเป็น 
ทุกข์ในทุกภพทุกชาติไป

จะขอเปรียบเทียบให้ฟังว่า อุปมาดั่งต้นไม้ซึ่งถูกตัดที่รากจนขาด 
ดังนั้น ล�าต้น กิ่ง ใบ และหน่ออ่อนของมัน ย่อมถูกขจัดจนหมดสิ้น 
ก็เช่นเดียวกันกับ เมื่อปวงมิจฉาทิฏฐิในความมีอัตตา-ตัวตนถูกระงับลง 
ความทุกข์ทั้งที่แกนเริ่มต้น และที่แตกแขนงออกไป ย่อมถูกขจัดจน 
หมดสิ้น

ใน “กัจจานโคตตสูตร” พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า 
“ดูก่อน กัจจานะ
ข้อที่ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่ นี้เป็นส่วนสุดข้างหนึ่ง
ข้อที่ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอยู่ นี้ก็เป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่ง
ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยท่ามกลาง ไม่เกีย่วข้องส่วนสดุทัง้สองนัน้”
อธิบายได้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะมีอยู่ หรือไม่มีอยู่ ย่อมขึ้นกับ 

เหตุปัจจัยต่างๆ ที่จะท�าให้สิ่งนั้นๆ มีอยู่หรือไม่มีอยู่ เพราะทุกสรรพสิ่ง 
ย่อมอิงอาศัยกันและกันในการท�าให้สิ่งๆ หนึ่งเกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับไป 
ฉะนั้น สิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงปราศจาก “อัตตา - ตัวตน” แท้ๆ ของมันเอง 
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เพราะหากปราศจากเหตุปัจจัยเกื้อหนุนแล้ว มันจะเกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับไป 
ได้อย่างไรกัน

มีพุทธพจน์บทหนึ่งกล่าวว่า
“เธอจงพิจารณากายที่อาดูร เปื่อยเน่า ไหลเข้า ไหลออก
ซึ่งคนเขลาพากันปรารถนายิ่งนัก
เธอจงเห็นธาตุทั้งหลายที่ประชุมกันเป็นกาย เป็นของว่างเปล่า มิใช่ 

สัตว์ - บุคคล - ตัวตน - เรา - เขา 
เธอจงส�ารอกความพึงพอใจในภพชาติเสีย
แล้วเธอจักสงบระงับอยู่ตลอดไป”
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เคยปรารภว่า
“ทกุสิง่ทีเ่ราสมัผสั ตัง้แต่ตืน่นอนถงึเข้านอน ล้วนเป็น ‘สมมตบิญัญตั’ิ 

ทั้งนั้น มันจึงพาเราหลงไปว่า ‘มีตัว - มีตน’ หรือ “มีเขา - มีเรา’ ซึ่งล้วน 
สมมติกันทั้งนั้น ที่ต ้องสมมติก็เพื่อจะได้ติดต่อสื่อสารกันได้รู ้ เรื่อง 
ท�านิติกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎกติกาของสังคมซึ่งเขา 
สมมติกัน ให้เกิดเป็นระเบียบเรียบร้อยได้

ถ้าได้เห็นและเข้าใจสมมติบัญญัติอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่า มันไม่มีตัว - 
ไม่มีตนจริงๆ เราก็จะไม่ไปยึดมั่น - ถือมั่น อะไรกับมัน เพราะจะไป 
ยึดมันท�าไมกับ ‘ของว่างเปล่า’ หรือ ‘สุญญตา’ เมื่อถึงจุดนี้ได้ สิ่งสมมติ 
ทั้งหลายก็จะผลักดันให้เราเข้าถึง ‘ความวิมุตติ’ ทันที”

การที่จิตปรุงแต่ง เห็นสรรพสิ่งเป็นตัว - เป็นตน มันก็เป็นความ 
โง่เขลาอยู่แล้ว แต่การที่จิตไปยึดมั่น - ถือมั่นอยู่กับ “ความว่างเปล่า” มัน 
เป็นความบรมโง่ยกก�าลงัขึน้ไปอกี เพราะของจรงิแท้ๆ มนัว่างๆ แล้วท�าไม 
ต้องไปยดึกบัสิง่ทีม่นัว่างๆ - มนัไม่มอีะไร - มนัไร้สาระแก่นสารโดยสิน้เชงิ 
ลองใช้สตปัิญญาตดัสนิว่า กรณทีีห่นึง่กบักรณทีีส่อง ใครโง่กว่ากนัแน่ ???

ต่อไปจะขอยกพระสูตรที่มีความน่าสนใจ เกี่ยวกับว่าพระอรหันต์ 
สิน้ชวีติแล้ว มคีวามเป็นอย่างไรต่อไป (อยูใ่นสงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค)
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เรื่องที่ ๑ พระภิกษุชื่อ “สาติ” เป็นบุตรชาวประมง มีความเห็นผิด 
ว่า วญิญาณดวงเดยีวกนันีท่้องเทีย่วไปในสงัสารวฏั ภกิษรุปูอืน่ๆ พยายาม 
เปลื้องความเห็นผิดของพระสาติ แต่ท�าไม่ส�าเร็จ จึงพากันไปกราบทูล 
พระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

พระพทุธองค์จงึตรสัเรยีกพระสาตมิาสอบถาม ต่อไปนีเ้ป็นบทสนทนา 
ระหว่างพระพทุธองค์ (ต่อไปจะใช้ชือ่ย่อว่า “พ”) กบัพระสาต ิ(ต่อไปจะใช้ 
ชื่อย่อว่า “ส”)

พ. เธอมีความเห็นเช่นนี้ จริงหรือ
ส. เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ
พ. นี่แน่ะ สาติ วิญญาณเป็นอย่างไร
ส. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วิญญาณเป็นผู้รู ้ และเป็นผู้เสวยวิบาก 

ของกรรมทั้งหลาย ทั้งดีและชั่ว ในที่นั้นๆ
พ. ดกู่อนโมฆบรุษุ เรากล่าวไว้โดยอเนกปรยิายมใิช่หรอืว่า วญิญาณ 

อาศยัปัจจยัประชมุกนั เกดิขึน้ (ภาษาบาลเีรยีกว่า “ปฏจิจสมปุบนันธรรม” 
แปลว่า อิงอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆ ซึ่งกันและกัน ท�าให้มันเกิดขึ้นพร้อมๆ 
กัน) เว้นจากปัจจัยเสียแล้ว การเกิดแห่งวิญญาณย่อมไม่มี ความเห็น 
ของเธอนั่นแหละ ถือเป็นการกล่าวตู ่เราตถาคต มันเป็นความเห็นผิด 
เป็นความเห็นที่ไม่เกื้อกูล และน�ามาซึ่งทุกข์แก่เธอตลอดกาลนาน 
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จากนั้น ได้หันไปตรัสกับพระภิกษุทั้งหลาย รวมทั้งพระสาติว่า
“ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆ เกิดขึ้น ก็ถึงความนับไป 

ตามปัจจัยนั้นๆ กล่าวคือ
วิญญาณอาศัยจักขุ  (ตา) และรูปเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า  เป็น 

จักขุวิญญาณ
วิญญาณอาศัยโสตะ (หู) และเสียงเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า เป็น 

โสตวิญญาณ
วิญญาณอาศัยฆานะ (จมูก) และกลิ่นเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า เป็น 

ฆานวิญญาณ
วิญญาณอาศัยชิวหา (ลิ้น) และรสเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า เป็น 

ชิวหาวิญญาณ
วิญญาณอาศัยกาย และโผฏฐัพพะ (สัมผัส) เกิดขึ้น ก็ถึงความ 

นบัว่า เป็นกายวญิญาณ  วญิญาณอาศยัมโน (ใจ) และธรรมารมณ์ (เช่น 
ความนึกคิด เป็นต้น) เกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า เป็นมโนวิญญาณ

เปรียบเสมือนไฟ อาศัยเชื้อใดๆ ติดขึ้นมา ก็ถึงความนับไปตาม 
เชื้อนั้นๆ เช่น อาศัยกองฟืนเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า เป็น ไฟกองฟืน

ถ้าอาศัยหญ้าแห้งเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า เป็นไฟหญ้า
ถ้าอาศัยแกลบเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า เป็นไฟแกลบ
ฯลฯ 
ความเหน็ของพระสาต ิคอืว่า เมือ่พระอรหนัต์สิน้ชวีติ ดวงจติของเขา 

ยังอยู่ สามารถท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ แบบไม่มีทุกข์ เพราะพระอรหันต์ 
ได้ท�าลายกิเลสตัณหาจนหมดสิ้นแล้ว ดวงจิตดวงนี้จึงเป็นอมตะ ไม่มี 
วนัตาย ความเหน็เช่นนีจ้ดัเป็น “สสัสตทฏิฐ”ิ ซึง่ถอืเป็น “มจิฉาทฏิฐ”ิ ชนดิ 
หนึ่งในพระพุทธศาสนา

(โปรดอ่านต่อ “ตอนที่ ๗” ในฉบับหน้า)
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ค�าว่า “บุญ” ที่เป็นส่วนเหตุ หมายถึง สิ่งที่ช�าระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ 
ผ่องแผ้ว ที่เป็นส่วนผลหมายถึง ความสุข ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ท่าน 
ทัง้หลายอย่ากลวับญุเลย เพราะค�าว่า ‘บญุ’ นีเ้ป็นชือ่ของความสขุ” คนเรา 
โดยทั่วไปพอใจความสุข ไม่ชอบความทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่า 
“ถ้าท่านทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลาย 
ท่านทัง้หลายกอ็ย่าท�าบาปทัง้ในทีแ่จ้งและทีล่บั” และตรสัว่าให้ท�าบญุบ่อยๆ 

ขุมทรัพย์คือบุญ
(บุญญนิธิ)

อ.วศิน อินทสระ



21ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐

พึงท�าความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุน�ามาซึ่งความสุข 
มีพระพุทธศาสนสุภาษิตมากหลาย ที่แสดงถึงประโยชน์ของบุญ คุณค่า 
ของบญุ เช่นว่า “บญุโจรลกัไปไม่ได้ บญุน�าความสขุมาให้เมือ่เวลาใกล้ตาย 
บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า บุญที่ท�าไว้เองเป็นมิตรใน 
สัมปรายภพ” เป็นต้น

ในนิธิกัณฑสูตร ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ได้กล่าวถึงอานิสงส์ 
ของบุญไว้มากมาย ใจความส�าคัญดังต่อไปนี้

ขุมทรัพย์ภายนอกที่บุคคลฝังไว้ เพื่อประโยชน์ต่างๆ อาจเสียหาย 
ไปได้ด้วยเหตุหลายอย่าง เช่น โจรภัย เป็นต้น แต่ขุมทรัพย์คือคุณงาม 
ความดทีีบ่คุคลฝังไว้ ด้วยการให้ทานบ้าง รกัษาศลีบ้าง การส�ารวมตน และ 
การฝึกตนบ้าง ได้สร้างสมความดีไว้ในมารดา บิดา พี่ชาย น้องชาย และ 
เครือญาติ หรือในการต้อนรับแขกและในสงฆ์ ขุมทรัพย์นั้นชื่อว่าได้ฝัง 
ไว้ดแีล้ว โจรลกัไปไม่ได้ ตดิตามตนไปได้ทกุหนทกุแห่ง เป็นขมุทรพัย์ทีใ่ห้ 
สิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาทั้งปวง ติดตามตนไปได้แม้ในปรโลก เทวดาและ 
มนุษย์ปรารถนาสิ่งใดๆ สิ่งนั้นๆ ย่อมได้ด้วยบุญ เช่น ความเป็นผู้มี 
ผิวพรรณดี มีเสียงไพเราะ มีทรวดทรงดี มีรูปงาม ความเป็นใหญ่ ความ 
มีบริวารดี รัชสมบัติ ความสุขอย่างพระเจ้าจักรพรรดิ ทิพยสมบัติ การได้ 
มิตรดี การได้วิชชาและวิมุตติ การได้ปฏิสัมภิทา ๔ มี อัตถปฏิสัมภิทา 
เป็นต้น การได้วโิมกข์ สาวกบารม ีความเป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า และแม้แต่ 
พุทธภูมิ อิฐผลคือสิ่งที่น่าปรารถนาเหล่านี้
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คนมสีตปัิญญาทีฉ่บัไว กอ็าจจะประสบปัญหาได้เหมอืนกนั ทกุสิง่ทกุอย่าง 
ที่มีความมากเกินไป ไม่พบจุดพอดีพอดีในตัวของมัน ก็เป็นสาเหตุของ 
ปัญหาได้เหมือนกัน ความเต่าตุ่นของคน ถ้าล่าช้าไปก็เช่นกัน

ดูอย่างเต่าสิ มันเดินช้าก็จริง แต่มันช้าอย่างมีสติ ไม่หยุดเดิน แต่ดู
กระต่ายสิ มันไวก็จริง แต่มันประมาท มันหยุดวิ่ง ผลลัพธ์คงชัดเจนว่า
อะไรเอ่ย...ที่ควรใส่ใจ และท�าให้พอดีพอดี จึงสามารถถึงเส้นชัย

คือ
เส้นชัย มายาคติ / The Myth

เส ้นทาง
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ไม่ว่าช้าเรว็บ้าง ไม่ว่าอปุสรรคขวางกัน้บ้าง แต่ไม่หยดุ ท�าต่อ ก้าวต่อ 
ไปต่อได้ นี่คือแก่นแท้ของการฝึกปฏิบัติเช่นกัน เป็นจุดส�าเร็จที่สม�่าเสมอ 
คือเส้นทางของเส้นชัย

เส้นทางคือเส้นชัย เท่ากับว่า มรรคก็คือนิพพาน ในทางปฏิบัติ เป็น 
ไปเพื่อนิพพานต้องท�าที่มรรค 

มรรค คือเหตุ เป็นเส้นทางของเส้นชัย

จุุดมุ่งหมายเส้นชัยไม่ใช่ข้างหน้าที่ยังไม่ถึง แต่มันคือที่นี่และเดี๋ยวนี้ 
ตรงหน้าที่ที่ก�าลังก้าวต่อไปอยู่ทุกขณะขณะ เส้นชัยก็คือเส้นทางนั้นนั้นที่ 
ก�าลังเดิน ถ้าหยุดล่ะก็ เส้นชัยก็หายไปพร้อมกับความประมาท ! ในนิทาน 
อีสปกระต่ายจึงล้มเหลว :-) 

คนส่วนใหญ่มักคิดว่า เป้าหมายอยู่ข้างหน้าที่ยังไม่เห็นโน่นนน หรือ 
ที่เห็นอยู่ไกลไกลโน่นนน แม้เพียงแค่คิดจินตนาการเอาก็ตาม จึงท�าให้คน 
ส่วนใหญ่เร่งรีบแข่งขัน และล�าบากล�าบนทรมานตน เพื่อให้ถึงเส้นชัย 
จุดหมายปลายทางอย่างฉับไว และคิดเอาว่า เมื่อถึงแล้ว จะได้พักผ่อน 
นอนยาวยาวสักที หรือหายเหนื่อย คุ้มค่าสมราคารอ

อนัทีจ่รงิเส้นชยัไม่ใช่ทีพ่กั ไม่ใช่ทีส่บาย ไม่ใช่ทีห่มดปัญหา หรอืทีท่ี่ 
ต่างคนต่างคิดว่า มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างจินตนาการ
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จดุส�าคญัในการเดนิทาง 
คือ การไม่หยุดเดิน“ ”
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เส้นชัย คือ ความพอดีพอดี ความสมดุลแห่งอิสรภาพ ความปกติ 
ต่อการท�าหน้าที่ มีเสรีภายในแม้ยังเดินทางอยู่

เส้นชัย ความสมดุลพอดีพอดี ที่ทุกคนมีสิทธิเสมอกันตรงหน้า อยู่ 
ทีใ่ครจะมองเหน็มนัด้วยตนเองอย่างแจ่มชดัหายสงสยั คนนัน้กจ็ะรูจ้กัเหตุ 
รู ้จักกาลแห่งกรรมที่ควรท�า ประกอบเหตุผลเป็น สติสัมปชัญญะเป็น 
มีเครื่องช่วยให้อยู่รอดเมื่อมีผัสสะภายนอก

คนทีส่ามารถยกตวัตนผ่านอปุาทานไปได้ จะสามารถอยูเ่หนอือทิธพิล 
ทางอารมณ์ เพราะไม่มีอุปาทานอะไรให้โดนตัวตน ความเปราะบางทางจิต 
จะลดหายไป ความแข็งแกร่งทางจิตใจจะเข้าแทนที่

เมื่อนั้นการปรุงแต่งทั้งหลาย ก็เป็นเพียงเครื่องระลึกรู ้ที่ใช้สวม 
เหมอืนกบัรองเท้า ให้เดนิบนทางทีต่่างพืน้ผวิได้อย่างปลอดภยั และไม่เกรง
อันตราย

ความคดิทีป่รงุจติจะกลายเป็นโอกาสเรยีนรู ้จติทีป่รงุความคดิจะแปร 
เป็นสติสัมปชัญญะ สนับสนุนกันอย่างกลมเกลียวไม่แบ่งแยก

เส้นชยัอยูท่ีก่ารมสีตทินัท ีทีน่ีแ่ละเดีย๋วนี ้ไม่ใช่การเหน็ว่ามเีส้นชยั 
ตรงไหน หรือกระทั่งรู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะถึงเส้นชัย หรือไกลเท่าไหร่แล้วที่ 
เดินมา

ความรู้เห็นทั้งหลายเหล่านี้ เป็นเพื่อนร่วมทางเท่านั้น จะถือว่าเป็น 
“ตัวกูของกู” มิได้แต่อย่างใด

ถ้าคนมวัแต่มุง่ทีเ่ส้นชยั หรอืจดุหมายมากเกนิไป เราจะไม่มวีนัถงึ
จุดหมาย เพราะความละเลยต่อหน้าที่ตรงหน้า ความเบื่อหน่ายจะตามมา
หยุดการเดิน เส้นชัยก็จะหายไปทันที เส้นชัยของกระต่ายจึงหายไปพร้อม 
กับความประมาทของตัวเอง เพราะเหตุที่ละเลยจนเป็นความหลง ความ 
เพลินใจ ความไม่รู้ตรงตามเป็นจริงต่อธรรมชาติของตัวเอง
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มนุษย์เกิดมาแสวงหาซึ่งความสุข
แต่กลับทุกข์เพราะดิ้นรนแสวงหา
เพราะเหตุใดจึงไม่สุขสมอุรา
ขอถามว่าท�าอย่างไรใคร่บอกที

ธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลาย มักแสวงหาความสุขให้แก่ 
ชีวิตตนเอง แต่เพราะเหตุใดหนอ ยิ่งดิ้นรนแสวงหาความสุข แต่กลับ 
ได้รับความทุกข์เป็นรางวัล พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่า ตัณหา เป็น 
สาเหตุที่ท�าให้เกิดทุกข์ ทุกข์เพราะความอยาก ทุกข์เพราะความเห็นผิด

ต้องเป็นทุกข์
ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่งใจเหตุใด
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มิจฉาทิฏฐิ ทุกข์เพราะความยึดติด อุปาทาน ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดขึ้น 
ก็เพราะ อวิชชา การไม่รู้ความจริงของชีวิตนั่นเอง

ท�าไมใจต้องเป็นทุกข์หนอ เป็นค�าถามที่หลายๆ คนต้องการหา 
ค�าตอบให้แก่ชีวิตตัวเอง ค�าตอบที่พอจะสรุปได้ง่ายๆ นั่นคือ 

๑. ทกุข์เพราะความไม่รูไ้ม่เข้าใจ ครัน้จะถามว่า เราไม่รูไ้ม่เข้าใจ 
ในเรื่องอะไร ? ขอตอบว่า เราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งจ�าเป็นของชีวิต 
ไม่รูว่้าอะไรเป็นสิง่ทีเ่กนิความจ�าเป็นของชวีติ ไม่รูว่้าอะไรเป็นอาหารของกาย 
ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอาหารของใจ ไม่รู้ว่าชีวิตนั้นเป็นของชั่วคราว เกิดดับแปร 
เปลี่ยนไป ไม่มีอะไรแน่นอน

๒. ทุกข์เพราะไม่ยอมรับ ครั้นจะถามว่า เราไม่ยอมรับในเรื่อง 
อะไร ? ขอตอบว่า เราไม่ยอมรบัในความไม่เทีย่ง เพราะต้องการให้มนัเทีย่ง 
ไม่ยอมรบัในความทกุข์ เพราะต้องการให้ชวีติมสีขุตลอดกาล ไม่ยอมรบัว่า 
ชวีตินัน้มนับงัคบัไม่ได้ เพราะเราต้องการจะบงัคบัมนัให้ได้ ไม่ยอมรบัความ 
เสือ่มลาภ เสือ่มยศ นนิทา ทกุข์ แต่เราต้องการให้ได้ลาภ ได้ยศ สรรเสรญิ 
สุข เท่านั้น เท่ากับไม่ยอมรับในโลกธรรมทั้งแปด

๓. ทกุข์เพราะไม่ปล่อยวาง ครัน้จะถามว่า เราไม่ปล่อยวางในเรือ่ง 
อะไร ? ขอตอบว่า เราไม่ปล่อยวางอารมณ์ หลงยดึตดิในอารมณ์ทีต่นชอบ 
หลงเกลยีดชงัในอารมณ์ทีต่นไม่ชอบ ไม่ปล่อยวางหวัโขนทีส่วมใส่ หลงยดึ 
ติดว่าเราเป็นนู่น นี่ นั่น ทั้งๆ ที่มันก็เป็นแค่เพียงการสมมติขึ้นของสังคม 
ไม่ปล่อยวางความยดึมัน่ถอืมัน่ในกายใจนี ้เพราะเหน็ว่ากายใจนีม้นัเป็นสขุ 
เป็นของดีของวิเศษที่น่ารักน่าหวงแหน ทั้งๆ ที่กายใจนี้ล้วนเป็นทุกข์ไม่สุข 
จริง ไม่ปล่อยวางเพราะไม่เข้าใจชีวิตว่า กายใจนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้กฏ 
ไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ไม่เที่ยง ไม่ทน ไม่ใช่ตัวตน บังคับ 
ไม่ได้)

ท�าอย่างไรจึงจะเข้าใจชีวิต เราจะเข้าใจชีวิตได้นั้น ต้องศึกษาและ 
ปฏบิตัติามหลกัค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ถ้าจะตัง้ค�าถามว่า เราต้องศกึษา 
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เรื่องอะไรบ้าง ? ขอตอบว่า เราต้องศึกษาเรื่องกฏแห่งกรรม ศึกษาเรื่อง 
อรยิสจัสี ่และกจิหน้าทีอ่นัพงึมต่ีออรยิสจัสี ่เรือ่งทกุข์ สมทุยั นโิรธ มรรค 
ศึกษาเรื่องไตรสิกขา ศีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา ศึกษาเรื่องความ 
แตกต่างและประโยชน์ของการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา

เริ่มต้นเราต้องท�าอย่างไร เริ่มต้นเราต้องเตรียมความพร้อมให้แก่ 
จติใจ โดยต้องรกัษาศลี ๕ เพราะศลี ๕ เป็นพืน้ฐานของธรรมะทัง้ปวง ให้ 
หมัน่ฝึกสต ิสมัปชญัญะ ความรูส้กึตวั ซึง่เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการภาวนา 
ให้มกี�าลงัและมคีณุภาพ โดยฝึกเรยีนรูส้ภาวธรรมทีเ่กดิขึน้ทีก่ายทีใ่จบ่อยๆ 
ฝึกสังเกตให้เห็นถึงความแตกต่างของสภาวธรรมหรืออาการต่างๆ ที่ 
เกดิขึน้ทีก่ายและทีใ่จ เช่น กายกอ็ย่างหนึง่ ใจกอ็ย่างหนึง่ ใจเป็นผูรู้ ้กาย 
เป็นสิ่งที่ถูกรู้ กายนิ่ง กายไหว สุข ทุกข์ เฉยๆ โลภ โกรธ หลง สงบ 
ฟุ้งซ่าน ล้วนเป็นสภาวธรรมแต่ละอย่างที่แตกต่างกัน แต่ทุกๆ สภาวธรรม 
ล้วนเกดิ-ดบั เปลีย่นไป ไม่คงที ่ไม่คงทน ฉะนัน้หากมสีิง่ใดปรากฏขึน้ทีก่าย 
ทีใ่จ ไม่ว่าสิง่นัน้จะดแีค่ไหน จะเลวร้ายเพยีงใด กอ็ย่าได้หลงยนิด ี- ยนิร้าย 
กบัสิง่นัน้ เพราะทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้นัน้ล้วนเกดิ-ดบั เป็น อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา 
เราต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ให้กับจิต หรือหาบ้านให้กับจิต เช่น มี 
ลมหายใจ มอีริยิาบถสี ่อย่างใดอย่างหนึง่ในสตปัิฏฐาน ๔ (กาย - เวทนา - 
จติ - ธรรม) ทีเ่ราถนดั ทีถ่กูจรติกบัเรา เพือ่เป็นเครือ่งอยูใ่ห้กบัจติ และหมัน่ 
ฝึกระลึกรู้อยู่บ่อยๆ เมื่อจิตเผลอออกจากฐาน หรือออกจากวิหารธรรม 
ก็ให้มีสติรู ้ทัน เมื่อหมั่นฝึกทุกวันสม�่าเสมอ เราก็จะค่อยๆ เข้าใจชีวิต 
มากขึ้น ชีวิตจะทุกข์น้อยลง ความสุขจะเพิ่มมากขึ้น ฝึกท�าวันละนิดดีกว่า 
คิดที่จะท�า เพราะจิตที่ฝึกดีแล้วน�าสุขมาให้ สักวันหนึ่งเราท่านทั้งหลาย 
ก็จะได้พบกับความสุขสงบเย็น เป็นสุขที่สิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง

ขอแสงธรรมแสงปัญญา 
จงบังเกิดแก่ผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่าน เทอญ
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พุทธศาสนา
กับภารกิจ

ในยุคโลกาภิวัตน์

พระไพศาล วิสาโล
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ไม่ว่ามนุษยชาติจะ “ก้าวหน้า” ไปมากมายเพียงใด วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีจะล�้าหน้าไปเพียงไหนก็ไม่มีวันที่มนุษย์จะหลีกหนีประเด็นทาง 
ด้านศาสนาหรอืจติวญิญาณไปได้ ถงึแม้ว่าการด�ารงอยูข่องจติวญิญาณ จะ 
ถูกตั้งค�าถามหรือถึงกับปฏิเสธโดยวิทยาศาสตร์ก็ตาม แรงผลักดันทาง 
จิตวิญญาณจะยังคงอยู ่เบื้องหลัง การต่อสู ้ดิ้นรนและความพากเพียร 
พยายามทัง้หลายของมนษุย์อยูน่ัน่เอง แม้ว่าการกระท�าดงักล่าว จะดเูหมอืน 
เป็นเรื่อง “ทางโลก” ก็ตาม ดังเดวิด โนเบิลได้ชี้ว่า แรงผลักดันที่อยู่ 
เบือ้งหลงัความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองตะวนัตก ตัง้แต่ 
ยุคกลางมากระทั่งปัจจุบัน ก็คือความเชื่อว่าพระคริสต์จะกลับมา และ 
ปกครองโลกให้สงบร่มเย็นหนึ่งพันปีก่อนถึงวันพิพากษา และมนุษย์จะได้ 
รับความเป็นเทพและความสมบูรณ์พร้อมกลับคืนมา (หลังจากที่สูญเสีย 
ไป เมื่อครั้งอาดัมและอีฟถูกพระเจ้าขับไล่จากสวรรค์)

ผู้บุกเบิกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตะวันตกไปจนถึงนักวิทยา- 
ศาสตร์ชัน้น�าของตะวนัตก ทัง้ในอดตีและปัจจบุนัจ�านวนไม่น้อยมคีวามเชือ่ 
ดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจ อาทิ โรเจอร์ เบคอน มองว่า “ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยจีะต้องเป็นไปเพือ่จดุมุง่หมายทางจติวญิญาณอนัได้แก่ความ 
หลดุพ้น ในอกีด้านหนึง่กเ็พือ่เป็นวธิฟ้ืีนความรูใ้นธรรมชาตซิึง่เป็นเทวสมบตัิ 
ทีเ่ป็นมรดกของมนษุย์ เป็นฉายาคล้ายพระเจ้าทีม่มีาแต่ดัง้เดมิ และอกีด้าน 
หนึ่งก็เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเอาชนะพวกต่อต้านพระคริสต์เพื่อการบังเกิด 
ขึน้ของอาณาจกัรพระเจ้า” ๓๐๐ ปีให้หลงั ฟรานซสิ เบคอนกย็งัแสดงความ 
มุ่งมั่นว่า “ประตูสู่อาณาจักรของมนุษย์ ที่มีวิทยาศาสตร์เป็นรากฐาน มิใช่ 
อะไรอื่น หากเป็นประตูสู ่อาณาจักรสวรรค์” จวบจนกระทั่งปัจจุบัน 
นักวิทยาศาสตร์เป็นอันมากในวงการอวกาศ ปัญญา ประดิษฐ์ นักพันธุ- 
วิศวกรรมและระเบิดปรมาณู ก็ยังได้รับอิทธิพลจากความเชื่อดังกล่าว
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ใช่แต่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรากฏการณ์ 
ในประวัติศาสตร์ ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องทางโลก อาทิ การเกิดขึ้นของรัฐชาติ 
ทุนนิยม ประชาสังคม ก็ล้วนเป็นผลจากการพยายามตอบสนองความ 
ต้องการทางจิตวิญญาณซึ่งศาสนาดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองได้ ดังเดวิด 
ลอย ได้ชี้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ตะวันตก

ความต้องการทางจิตวิญญาณดังกล่าว ในทัศนะของเดวิด ลอย 
ซึ่งใช้มุมมองแบบพุทธ ผนวกกับจิตวิเคราะห์ ก็คือความปรารถนาที่จะ 
ขจดัความรูส้กึพร่องอนัเกดิจากความรูส้กึลกึๆ ว่าตวัตนนัน้ไม่มอียูจ่รงิ ซึง่ 
เป็นความรู้สึกที่รบกวนจิตใจยิ่งกว่าความกลัวตายเสียอีก ความรู้สึกพร่อง 
ดังกล่าวครั้งหนึ่งศาสนาคริสต์ “เคยช่วยบ�าบัดได้” แต่เมื่อเกิดการปฏิรูป 
ศาสนา (Reformation) โดยมาร์ติน ลูเธอร์ ศาสนจักรคาทอลิกก็เสื่อม 
อทิธพิลลงไป ความวติกกงัวลในหมูผู่ค้นเกดิขึน้ทัว่ยโุรป เพราะไม่มวีธิกีาร 
ใหม่มาแทนทีศ่าสนจกัรในการแก้ไขความรูส้กึพร่อง ขณะเดยีวกนัความเชือ่ 
อย่างโปรเตสแตนท์ซึง่ท�าให้ “พระเจ้าอยูไ่กลจากโลกมากขึน้” ได้ท�าให้เกดิ 
สุญญากาศทางด้านจิตวิญญาณ ในภาวะดังกล่าว กษัตริย์แบบสมบูรณา- 
ญาสิทธิราชย์ได้ก�าเนิดขึ้นมา เพื่อมาทดแทนพระเจ้าในโลกนี้ ตามมาด้วย 
รัฐชาติซึ่งทรงอ�านาจ รัฐชาตินี้เองที่ได้กลายมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้คน 
ในการขจดัความรูส้กึพร่อง โดยการยดึตดิกบัรฐัเพือ่ท�าให้รูส้กึว่าตวัตนนัน้ 
มีอยู่จริง กล่าวอีกนัยหนึ่ง รัฐได้กลายเป็นพระเจ้าองค์ใหม่

แต่พระเจ้าองค์ใหม่ไม่ได้มแีค่องค์เดยีว ทนุนยิมแบบบรรษทั (cor- 
porate capitalism) และวิทยาศาสตร์แบบจักรกล (mechanis- 
tic science)  เป็นพระเจ้าองค์ใหม่ ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทางจิต 
วญิญาณดงักล่าว เดวดิ ลอย ได้สรปุว่าความมุง่หวงัแบบโลกๆ ซึง่ได้กลาย 
เป็นความตดิยดึหมกมุน่ของตะวนัตก ในช่วงหลายร้อยปีทีผ่่านมา แท้ทีจ่รงิ 
เป็นอาการของความต้องการทางจิตวิญญาณที่ไม่ได้รับการตอบสนอง 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง “ประวัติศาสตร์ของตะวันตกมิใช่เรื่องราวของการเปลี่ยน 
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แปลงไปสู่โลกิยวิสัยทีละน้อยๆ เพราะแท้จริงแล้ว เราไม่สามารถหลีกหนี 
ความรู้สึกพร่องและความต้องการไปพ้นจากมัน ที่จริงแล้ว ประวัติศาสตร์ 
ของเราเป็นเรื่องของการพยายามใช้วิธีการทางโลกมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อแก้ 
ความรู้สึกพร่องนี้”

มนุษย์เราไม่ได้แค่ต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเฉยๆ แต่ต้องเป็น 
สิ่งที่สามารถบ�าบัดความต้องการทางจิตวิญญาณได้ ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร 
ก็ตาม ดังนั้นศาสนาแบบโลกๆ หรืออุดมการณ์ทางโลก ที่กลายมาเป็น 
ศาสนาเทยีมจงึหาใช่ค�าตอบสดุท้ายทีม่นษุย์ต้องการไม่ แน่นอนว่าในอนาคต 
ศาสนาแบบโลกๆ จะยงัมอียูต่่อไป แต่มนัย่อมไม่ใช่ศาสนาทีย่ัง่ยนื ทัง้มใิช่ 
ศาสนาอย่างเดียวที่จะมีอยู่ในโลก ความคิดที่ว่าศาสนาในอนาคตจะได้แก่ 
อดุมการณ์หรอืค่านยิมแบบโลกๆ เช่น ประชาธปิไตย เหตผุล ความเสมอ 
ภาค ดงัทีม่ผีูค้าดท�านายไว้เมือ่ต้นศตวรรษทีแ่ล้ว จงึเป็นความคดิทีพ้่นสมยั 
และไม่มีวันเป็นจริงได้ ศาสนาที่ยั่งยืนในอนาคตคือศาสนาที่ยอมรับมิติ 
ทางจิตวิญญาณของมนุษย์ เชื่อในสภาวะพ้นโลก และเชื่อว่ามนุษย์ มี 
ศกัยภาพทีจ่ะเขา้ถึงสภาวะดงักล่าว ไมว่่าจะเรยีกว่าพระเจา้ นิพพาน หรอื 
อะไรก็ตาม แต่ศาสนาดังกล่าวจะไม่ใช่มีแค่ศาสนาเดียว หรือมีแค่ศาสนา
หลักๆ ไม่กี่ศาสนาดังแต่ก่อน หากจะมีความหลากหลายมากขึ้น แต่จะมี 
รูปลักษณ์อย่างไรนั้น เป็นเรื่องที่เกินกว่าปุถุชนจะคาดท�านายได้

การแพร่สะพัดของบริโภคนิยมในสังคมไทยปัจจุบัน
มิใช่อะไรอื่น หากเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความล้มเหลว
ของพุทธศาสนาในการตอบสนองความต้องการ

ทางจิตใจของผู้คน แน่นอนว่าการคล้อยตาม
บริโภคนิยมอย่างที่วัดวาอารามไม่น้อย
ก�าลังท�าอยู่ในปัจจุบัน มิใช่ทางออกที่พึงประสงค์
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ความจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปศาสนา
ศาสนาสามารถท�าให้เกิดความสุขสงบในจิตใจ (แต่จะมากหรือน้อย 

ชั่วคราวหรือถาวร ขึ้นอยู่กับว่าสามารถเข้าใจธรรมชาติความทุกข์ของ 
มนษุย์ได้เพยีงใด) แต่ในโลกทีเ่ตม็ไปด้วยสิง่ปรนเปรอทางวตัถ ุและความ 
สนุกสนานบันเทิงที่ได้มาโดยฉับพลัน ความสุขสงบในจิตใจกลับเป็นสิ่งที่ 
หาได้ยาก ผู้คนเป็นอันมากเชื่อว่าเงินตราและสิ่งเสพจะท�าให้มีความสุข 
แต่แม้จะมีเงินมากเท่าไหร่ ก็หาได้มีความสุขเพิ่มขึ้นไม่ เคยมีการวิจัยใน 
สหรัฐอเมริกาโดยสอบถามผู้คนว่าอะไรจะช่วยให้เขามีความสุขมากขึ้น 
ค�าตอบก็คือมีเงินมากขึ้น แต่เมื่อมีเงินมากขึ้นก็จะพบว่าชีวิตก็ไม่ได้มี 
ความสขุมากขึน้เลย อาจเป็นทกุข์กว่าเดมิด้วยซ�้า ความทกุข์ท่ามกลางความ 
มั่งคั่งนี้เอง ที่ท�าให้ผู้คนจ�านวนมากขึ้นตระหนักว่าศาสนาอาจเป็นค�าตอบ 
ได้ แต่ศาสนาเป็นอันมากก็ไม่สามารถให้ความสงบอย่างที่ต้องการได้ 
ส่วนหนึง่เพราะไปตดิยดึกบั “ประเพณแีละรปูแบบ” ซึง่เป็นเพยีงเปลอืกนอก 
ของศาสนาจนละเลยบทบาทที่ส�าคัญกว่า อันได้แก่การบ�าบัดความทุกข์ 
“ทางจิตวิญญาณ” ยิ่งกว่านั้น สถาบันศาสนาจ�านวนไม่น้อยก็กลับถูก 
อิทธิพลของบริโภคนิยมครอบง�า จนไม่เป็นที่ศรัทธานับถือของผู้คน

หากบริโภคนิยมสามารถตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณได้ 
ศาสนากไ็ม่มคีวามจ�าเป็น แต่บรโิภคนยิมได้พสิจูน์ตนเองว่าไม่สามารถบ�าบดั 
ทกุข์ของมนษุย์ได้อย่างแท้จรงิ ซ�า้กลบัสร้างความทกุข์ให้เพิม่พนูขึน้ ดงันัน้ 
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ศาสนาจะก้าวเข้ามาเป็นทางเลือกให้แก่มนุษย์ในยุคโลกา- 
ภวิตัน์ ศาสนาใหญ่ๆ ของโลกในเวลานีม้ศีกัยภาพทีจ่ะท�าเช่นนัน้ได้ แต่นัน่ 
หมายความว่าศาสนาดั้งเดิมเหล่านี้จะต้องมีการปฏิรูปตนเองให้ปลอดพ้น 
จากการครอบง�าของบริโภคนิยม และสามารถที่จะกลับไปหาแรงบันดาลใจ 
ทางด้านจิตวิญญาณที่ศาสดาทั้งหลายได้วางรากฐานไว้ แล้วน�ากลับมา 
ถ่ายทอดให้แก่มนุษย์ในยุคนี้ได้อย่างสมสมัย โดยไม่ติดกับอดีต ขณะ 
เดยีวกนั กค็วรเรยีนรูจ้ากศาสนาใหม่ ซึง่มคีวามยดืหยุน่และฉบัไว ในการ 
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ตอบสนองความต้องการของผู้คนได้มากกว่า อย่างไรก็ตามศาสนาใหม่นั้น 
มีแนวโน้มที่จะลงร่องเช่นเดียวกับศาสนาเก่า จนขาดชีวิตชีวาและขาดพลัง 
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ดังนั้นจึงต้องพร้อมที่จะปฏิรูปตนเอง 
อยู่เสมอด้วย

แม้ว่าบทบาททางด้านจิตวิญญาณของศาสนาจะเป็นสิ่งส�าคัญในยุค 
โลกาภิวัตน์ แต่ก็ต้องไม่ละเลยความต้องการทางด้านวัตถุและสังคมของ 
มนุษย์ บทบาททางจิตวิญญาณต้องไม่แยกจากบทบาทสงเคราะห์ทาง 
ด้านวัตถุและสังคม เพราะความผาสุกทางด้านจิตวิญญาณนั้นสัมพันธ์ 
อย่างยิ่งกับความผาสุกทางวัตถุและสังคม ปรากฏการณ์ใน ๓ ทศวรรษที่ 
ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่าการตอบสนองความต้องการทางวัตถุเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ของความส�าเรจ็ของกลุม่ศาสนาเป็นอนัมาก ไม่ว่าขบวนการเคร่งจารตี หรอื 
ขบวนการศาสนาใหม่ ความจริงศาสนาในอดีตได้มีบทบาททั้งด้านวัตถุ 
สังคมและจิตวิญญาณโดยไม่แยกจากกัน การแยกบทบาททางด้านจิต 
วญิญาณให้แก่ศาสนา และบทบาททางวตัถแุละสงัคมให้แก่สถาบนัทางโลก 
เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคหลังนี้เอง การกลับมาของศาสนาในปัจจุบัน 
แยกไม่ออกจากการกลับมาของแนวทางแบบองค์รวมดังได้กล่าวมา 
ในท�านองเดียวกัน อนาคตของศาสนาก็อยู่ที่ว่าจะให้ความส�าคัญแก่การ 
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างเป็นองค์รวมได้มากน้อยเพียงใด

ทั้งหมดนี้เป็นภารกิจที่ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน 
การแพร่สะพัดของบริโภคนิยมในสังคมไทยปัจจุบันมิใช่อะไรอื่น หากเป็น 
สิ่งบ่งชี้ถึงความล้มเหลวของพุทธศาสนาในการตอบสนองความต้องการ 

กระแสบรโิภค 
นยิมคูแ่ข่งส�าคญั
ของศาสนาในยคุโลกาภวิตัน์
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ทางจติใจของผูค้น แน่นอนว่าการคล้อยตามบรโิภคนยิมอย่างทีว่ดัวาอาราม 
ไม่น้อยก�าลงัท�าอยูใ่นปัจจบุนัมใิช่ทางออกทีพ่งึประสงค์ ทางออกส�าหรบัพทุธ 
ศาสนาจักต้องเริ่มต้นจากการปฏิรูปสถาบันสงฆ์ ทั้งด้านการปกครองและ 
การศกึษา เพือ่สนบัสนนุให้พระสงฆ์เป็นผูน้�าในทางจรยิธรรม และสามารถ 
ชีน้�าผูค้นให้เข้าถงึความสงบสขุภายในท่ามกลางความผนัผวนไม่แน่นอนของ 
กระแสโลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นผู ้น�าทาง 
สติปัญญาให้แก่ชุมชนในการแก้ไขปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ อนุรักษ์ 
สภาพแวดล้อม และสร้างความสามัคคีกลมเกลียว บทบาทดังกล่าวเป็น 
สิง่จ�าเป็นอย่างมากในการน�าธรรมะกลบัมาเป็นส่วนหนึง่ของชวีติผูค้น และ 
ช่วยฟื้นฟูศาสนาให้กลับมามีความส�าคัญต่อสังคม

แต่นอกจากการปรับปรุงสถาบันสงฆ์แล้ว สิ่งที่ควรท�าควบคู่กันก็คือ 
การฟื้นฟูหลักธรรมทางด้านโลกุตตรธรรม ซึ่งจะช่วยให้เกิดอิสรภาพ 
และความสุขภายในอย่างแท้จริง ที่แล้วมาหลักธรรมดังกล่าวถูกละเลยไป 
จนผู้คนเข้าใจว่า พุทธศาสนาสอนแค่ “ท�าดี ละชั่ว” เท่านั้น ทั้งๆ ที่ “การ 
ท�าจิตให้บริสุทธิ์” เป็นอีกด้านหนึ่งของพุทธศาสนาที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
นี้คือมิติทางจิตวิญญาณที่หายไปจากค�าสอนกระแสหลักของพุทธศาสนา 
ในปัจจบุนั จนท่านพทุธทาสภกิขตุ้องย�า้แล้วย�า้เล่าว่า “นพิพานทีน่ี ่เดีย๋วนี”้ 
เป็นสิ่งที่ทุกคนควรพยายามเข้าถึงให้ได้ ทั้งพระและฆราวาส เช่นเดียวกับ 
การท�างานด้วย “จิตว่าง” แต่สภาวะดังกล่าวจะเข้าถึงได้ มิใช่ด้วยการอ่าน 
หรือการคิด หากด้วยการปฏิบัติ การฟื้นฟูสมาธิภาวนาให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาและวัฒนธรรมไทยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย จึงเป็น 
สิ่งที่ควรสนับสนุนกันอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตามการส่งเสริมให้ผู้คนมีส�านึกต่อส่วนรวม และช่วยกัน 
สร้างสรรค์สังคมให้ดีงาม ก็เป็นบทบาทอีกด้านหนึ่งของพุทธศาสนาที่จะ 
มองข้ามไปไม่ได้ ทีจ่รงินีเ้ป็นหลกัการทีส่�าคญัของพทุธศาสนา แต่ถกูละเลย 
ไปเช่นกัน จนผู้คนจ�านวนไม่น้อยเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคล 
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ไม่เกี่ยวกับสังคม เหมาะส�าหรับผู้ต้องการหลีกเร้นจากสังคม ความคิด 
เช่นนีท้�าให้พทุธศาสนาถกูตกีรอบให้แคบลง และนบัวนัจะตกอยูใ่นวงล้อม 
ของบริโภคนิยม ท่ามกลางความเสื่อมโทรมของสังคมและความทุกข์ยาก 
ของผู้คน 

การรื้อฟื้นหลักธรรมค�าสอนเกี่ยวกับจริยธรรมทางสังคม เป็นสิ่ง 
จ�าเป็นที่จะช่วยให้พุทธศาสนาในเมืองไทยมีพลังในการสร้างสรรค์สังคม 
และบ�าบดัความทกุข์ของผูค้นทัง้ในทางวตัถแุละจติใจ ดงัทีไ่ด้เคยมบีทบาท 
ในอดีตมาแล้วโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น�า ต่อเมื่อพุทธศาสนาสามารถปฏิรูป 
ตนเองจนสามารถตอบสนองความต้องการของผูค้น ทัง้ทางวตัถ ุสงัคม และ 
จิตใจ พุทธศาสนาถึงจะเป็นค�าตอบของผู้คน และมีอนาคตสดใสในยุค 
โลกาภิวัตน์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงธรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม
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เพือ่นสมยัอนบุาลคนหนึง่ น�าหนงัสอื “สตูรเว่ยหล่าง” และ “ค�าสอนของ
ฮวงโป” มาให้อ่านเมือ่ราวยีส่บิปีก่อน จ�าได้ว่าสองเล่มนีเ้ป็นหนงัสอืทีท่�าให้ 
ฉันตกใจมาก ไม่เคยมีหนังสือเล่มไหนในชีวิตที่ตั้งใจอ่านรวดเดียวจบ 
แม้ไม่เข้าใจเนือ้หา แต่รูส้กึว่าเป็นหนงัสอืทีท่�าให้ไม่วอกแวกไปไหน สองตา 
ไม่แส่สายไปที่อื่นนอกจากตัวหนังสือที่เป็นประดุจคัมภีร์อะไรสักอย่างที่ 

ตามหา

จิต
สุดขอบฟ้า

หมอนไม้
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ต้องถอดรหัสด้วยจิต แต่ตอนนั้นฉันก็หาจิตตัวเองไม่เจอ และไม่รู้ว่ามัน 
อยู่ที่ไหน จึงไม่รู้ว่าจะเข้าใจคัมภีร์สองเล่มนี้จากจิตได้อย่างไร

แล้วฉันก็ไปพบหนังสือสองเล่มนั้นอีกครั้งที่ตู้หนังสือของพ่อ ฉันจึง 
ขอมาอ่านแล้วอ่านอกี ทกุตวัอกัษรตอกย�้าว่า ฉนัจะต้องเดนิทางไปพบผูแ้ปล 
ให้ได้ แต่ว่า ท่านพทุธทาสภกิข ุผูแ้ปลได้จากไปหลายปีแล้ว แม้ว่าฉนัเคย 
พบท่านเมื่อตอนอายุสิบแปดปี จากการไปสวนโมกข์ครั้งแรก แต่ตอนนั้น 
ความเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่เรียนศิลปะ ท�าให้ฉันสนใจโรงมหรสพทาง 
วิญญาณ และต้นไม้ในสวนโมกข์มากกว่าตัวเอง และคงยังทุกข์ไม่มากพอ 
จึงไม่ได้ใส่ใจที่จะศึกษาหาความรู้เรื่องจิต จนกระทั่งหนังสือสองเล่มนี้ 
ที่ท�าให้ฉันรู้สึกว่า ถึงเวลาแล้ว ที่จะท�าความรู้จักจิตให้ถ่องแท้ แต่จะท�า 
อย่างไรเล่า ที่จะหาใครสักคนช่วยถอดรหัสของจิตนี้ให้กระจ่าง

ในที่สุดก็ตัดสินใจเดินทางไปเข้ารับการอบรมส�าหรับลูกผู้หญิงที่ 
“ธรรมาศรมธรรมมาตา” สวนโมกขพลาราม เป็นเวลา ๔ เดือนพร้อมกับ 
แม่ เพื่อหาค�าตอบจากครูผู้ใกล้ชิดท่านอาจารย์พุทธทาส เผื่อว่าท่านจะ 
สามารถอธิบายรหัสธรรมจากหนังสือเซนสองเล่มนี้ ที่เป็นเรื่องจิตและการ 
ท�างานของจิตล้วนๆ

แต่แล้ว ตลอดระยะเวลาสี่เดือนในธรรมมาตา ครูบาอาจารย์กลับ 
ไม่ให้อ่านหนังสือใดๆ นอกจากบทสวดมนต์ท�าวัตรเช้าเย็นของส�านัก และ 
ธรรมโฆษณ์ของท่านพทุธทาส ๕ เล่ม ซึง่เป็นงานแปลพระไตรปิฎกบาลขีอง 
ท่านพุทธทาส จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเล่าเอง 

หลังจากจบการอบรม ฉันกลับพบว่าเป็นข้อดีอย่างมากที่ไม่ได้อ่าน 
หนงัสอืเล่มนอก แต่กลบัได้เริม่ต้นเปิดหน้าแรกของหนงัสอืเล่มในทีไ่ม่เคย 
อ่านมันเลยมาตลอดชีวิต คือตัวฉันเอง ที่ท�าให้ฉันพบนิสัยไม่ดีมากมาย 
ของตัวเอง เห็นความคิดไม่ดีวิ่งพล่านไปมา หลายความคิดที่ฉันถูกมัน 
ควบคุม จนต้องท�าตามมัน ออกมาเป็นวาจา จากวาจา เป็นการกระท�า 
จนต้องเดินไปเล่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองให้อาจารย์ฟังแทบทุกวัน 
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มาระลึกถึงภายหลังว่า เป็นเพราะข้อมูลล้นจนทะลัก และสติยังไม่มีก�าลัง 
พอจนเกิดสมาธิที่จะมีปัญญาในการทิ้งข้อมูลนั่นเอง

ตลอดสี่เดือน แม้ว่ายังไม่พบจิต แต่ก็พอเห็นความคิดกระโดดไป 
กระโดดมา เหน็มนัวิง่ไปหาอดตีอนัวุน่วายในกระแสข่าว แล้วกว็างแผนใน 
อนาคตว่าจะไปท�าอะไรบ้างหลังจากจบหลักสูตร แทบจะตลอดเวลาที่สติ 
ไม่ได้อยู่กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ซึ่งเป็นงานหลักของการมาเข้า 
อบรมในครั้งนี้ 

จนเมื่อสามารถอยู่กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเป็นสายได้บ้าง 
ความสงบกเ็ริม่มาเยอืน ฉนัพบว่า ความคดิแส่ส่ายไปโน่นมานีน้่อยลง แต่ 
ก็ยังไม่พบจิตอยู่ดี

หลังจบสี่เดือน ชีวิตก็กลับมาด�าเนินไปตามสายพานของโลกข่าวสาร 
ที่เป็นงานของฉัน จนวันหนึ่ง  เมื่อได้ทราบว่า หลวงปู ่ติช นัท ฮันห์ 
พระเถระนิกายเซนจากเวียดนามจากหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส จะได้ 
กลับประเทศบ้านเกิด ฉันไม่รอช้า เมื่อได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์หลวงพี่ 
นิรามิสา ภิกษุณีรูปแรกชาวไทยที่หลวงปู่บวชให้ ก็ซื้อตั๋วเครื่องบินและ 
ค่าเข้าคอร์สที่หลวงปู่จะสอนภาวนาที่วัดในเวียดนามด้วยคน แม้ว่ามีค่า 
ใช้จ่ายมาก แต่ส�าหรับครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยินดีที่จะเดินตามรอยหลวงปู่ 
กลับบ้านสักครั้ง เพราะฉันอยากจะรู้ว่า จากหนังสือ “ปาฏิหาริย์แห่งการ 
ตืน่อยูเ่สมอ” ของหลวงปูท่ีเ่คยได้อ่าน ซึง่เน้นการฝึกสต ิและท�าสมาธโิดย 
การกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออกทุกขณะจิต จะท�าให้จิตเกิด 
การตื่นรู ้และน�าไปสู่สันติภาพของโลกได้อย่างไร 

การได้ไปเวยีดนามครัง้นัน้ และการสนทนากบัภกิษณุชีาวไทยรปูแรก 
ที่ได้บวชกับหลวงปู่ ก็ท�าให้ฉันได้รับค�าตอบมากมายเกี่ยวกับการน�าสติมา 
ใช้ในชวีติประจ�าวนัและการท�างาน ท่านเป็นดัง่สายลมเยน็ทีส่บืทอดสายธาร 
ธรรมจากหลวงปู่มาเต็มหัวใจ 

ท่านกล่าวกับฉันไม่มาก แต่ค�าหนึ่งที่ฉันจดจ�าได้ก็คือ “ให้เขียน 
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ในสิ่งที่ไม่ได้พูด” 
และนั่นคือ คาถาที่ท�าให้การท�างานข่าวของฉันเปลี่ยนไป การเขียน 

ในสิง่ทีไ่ม่ได้พดู อาจตคีวามได้หลายนยั แต่นยัทีส่�าคญักค็อื เขยีนในสิง่ที่ 
ผูใ้ห้สมัภาษณ์อยากจะพดู แต่อธบิายไม่ถกู หรอืไม่มใีครพดูแทนเขานัน่เอง

คาถานี้ ท�าให้ฉันเข้าใกล้จิตผู้อื่นเข้ามาอีกนิดหนึ่ง แต่ก็ยังไม่รู้ว่า 
“จิต” ของตนเองนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ดี

หลังจากกลับจากเวียดนามที่ผ่านร่องรอยของสงครามเวียดนาม 
จนเหลือเพียงความทรงจ�า และน�้าตาแห่งความคิดถึงกันของคนเฒ่าคนแก่ 
ที่เคยร่วมต่อสู้บนหนทางอหิงสาที่ต้องจากบ้านจากเมืองไป ส�าหรับผู้ที่ 
รอดชีวิตกลับมา ก็ได้พบกันอีกครั้งในยามชรา เมื่อเวียดนามใต้และ 
เวียดนามเหนือเป็นหนึ่งเดียว

ความสงสยั และการค้นหาจติ พาฉนัเดนิทางไปไกล ส�าหรบัการตาม 
รอยหลวงปู่กลับไปเวียดนาม ท�าให้ฉันกลับมาพร้อมกับความประทับใจใน 
วิถีนักบวช ที่ช่วยท�าให้แต่ละคนค้นพบตนเอง ทหารอเมริกันท่านหนึ่ง 
ซึ่งเคยไปประจ�าการในสงครามเวียดนาม กลับไปอีกครั้งในเพศบรรพชิต 
และออกบิณฑบาตกราบขออโหสิกรรมต่อชาวเวียดนามที่ท่านเคยใช้อาวุธ 
เข้าท�าร้ายพวกเขา โดยไม่รู้เหตุผล 

จากความไม่รูพ้าคนเราเดนิทางไปท�าอะไรต่อมอิะไรทัว่โลก ต่างคน 
ต่างท�าตามความคดิของใครกไ็ม่รูท้ีบ่งการเราอยูใ่นตวัเราเองโดยไม่รูต้วั 
และคิดว่า ความคิดนั้นคือตัวเรา จนสร้างทุกข์ให้กับตนเองไม่พอ ก็ไป 
สร้างทุกข์ให้กับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้ เนื่องจาก 
เหตุเดียวเท่านั้นคือ ไม่รู้จักจิตตนเอง

เช่นเดยีวกบัฉนัทีใ่ช้เวลานานมาก ในการตามหาจติตนเอง หลงักลบั 
จากเวยีดนาม ในอกีปีต่อมาฉนักเ็กบ็เงนิก้อนสดุท้ายบนิไปฝรัง่เศสอกีเกอืบ 
เดือน เพื่อเข้าคอร์ส ลมหายใจแห่งพระพุทธองค์ ที่หมู่บ้านพลัม โดย 
หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เป็นผู้สอน เพื่อท�าความรู้จักจิตให้กระจ่างขึ้น
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หลังจบการอบรมที่ฝรั่งเศส กลับมาบ้าน ฉันพบแม่ที่เพิ่งเดินทาง 
กลับมาจากอเมริกา เป็นเวลา ๕ ปีที่จากไป ฉันดีใจที่จะได้ดูแลแม่อย่าง 
เต็มก�าลัง ฉันสงบลงอีกนิดหน่อย ด้วยวัยที่แก่ขึ้น แต่ก็ยังไม่รู้จักจิตให้ 
กระจ่างขึน้ จนอกีหลายปีผ่านไป ฉนัยงัคงพาแม่เดนิทางท่องไปวดันัน้วดันี้ 
ไปวัดป่าหนองผือ จ.ชัยภูมิ วัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จ�าพรรษา ๙ ปี 
สุดท้ายเพื่อสร้างพระป่า จนเกิดสายธารพระกรรมฐานไปทั่วโลก แล้วก็ไป 
วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ไปกราบหลวงพ่อค�าเขียน สุวัณโณ ที่เมตตาอย่าง 
ไม่มีประมาณ ในการสอนการเจริญสติ ให้อยู่กับความรู้สึกตัว และได้ฟัง 
ธรรมจากพระอาจารย์ไพศาล วสิาโล ทีว่ดัป่ามหาวนั มากมาย ท�าให้ได้แง่ 
มุมในการน�าพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อสังคม ในงานข่าวที่มองไป 
ถึงต้นเหตุของปัญหา แล้วหาทางออกด้วยความเข้าใจอย่างปราศจากอคติ

แต่การเดินทางข้างนอกก็ยังไม่หยุดลง เพราะในส่วนลึก ฉันยังตาม 
หามันอยู่ โดยอ้างการตามหาจิตเป็นตัวชูโรง ฉันพาแม่ไปทุกที่ เราไปอยู่ 
อินเดียเป็นเดือนๆ ไปนั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ขององค์ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวัน ไปรอกราบองค์ดาไลลามะ ผู ้น�าทางจิต 
วญิญาณของชาวทเิบตทีต้่องลีภ้ยัมาอยูใ่นร่มเงาแห่งพระพทุธองค์ในประเทศ 
อนิเดยี เพือ่รอฟังธรรมจากท่าน ท่ามกลางผูค้นทีเ่ดนิทางมาจากทัว่โลกเป็น 
แสนๆ คน เพื่อมาตามหาจิตตนเองเช่นเดียวกับฉัน 

แล้วฉันก็พบว่า องค์ดาไลลามะสอนเรื่องวิถีจิต ให้เราเข้าถึงอนัตตา 
ธรรม ให้กับเราทุกคนบนโลกใบนี้ เพื่อให้เข้าใจว่า จิตของเขาก็คือ จิต 
ของเรา ทุกคนต่างมีจิตเป็นหนึ่งเดียวกัน ท่านจึงสามารถเป็นบูรพาจารย์ 
อยู่นอกแผ่นดินบ้านเกิด ด้วยใจที่เบิกบาน เพราะจิตของท่านเข้ากระแส 
สากล เป็นจติจกัรวาลไปแล้วอย่างไม่แบ่งแยกเราเขา ท่านจงึสอนการปฏบิตัิ 
ธรรมให้กับชาวจีนที่เดินทางมาศึกษากับท่าน ได้ด้วยความเมตตา กรุณา 
อย่างไม่มปีระมาณเช่นเดยีวกบัการสอนผูค้นชาตอิืน่ ทีเ่ดนิทางมาเรยีนรูก้บั 
ท่าน ในปร�าศาลาไม้ไผ่ขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องใช้ตะปูสักตัวเดียว 
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ความสมัพนัธ์ของมนษุย์ควรเป็นดจุเดยีวกบัการสร้างศาลาฟังธรรมนี้ 
ที่ไม่มีหมุดตัวใด ท�าให้จิตใจใครบาดเจ็บ มีแต่ความผูกพันรักใคร่กลม 
เกลียวดุจญาติมิตรทั่วทั้งโลก หากเราเข้าใจว่า เราเป็นดั่งพี่น้องกัน เพียง 
เท่านี้ สงครามและการแย่งชิงทรัพยากรจะเกิดขึ้นได้อย่างไร 

หลังจากนั้นฉันยังพาแม่ไปประเทศจีน เพื่อตามหารากของตัวเอง 
ครึ่งหนึ่ง ซึ่งมาจากพ่อที่เมืองจีน ฉันพบว่าผู้คนไม่ค่อยมีความสุข อาจ 
เชื่อมโยงไปหาเหตุได้ว่า  เป็นเพราะเขาตัดรากพระพุทธศาสนาออกไป 
ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มาเป็นสังคมนิยม ที่เปลี่ยนแปลงแต่ 
เฉพาะภายนอกที่ต้องการให้คนเท่าเทียมกัน แต่จิตใจไม่ได้เปลี่ยนแปลง 
เพราะความจริง มนุษย์ทุกคนที่เกิดมา มีความเท่าเทียมกันอยู่แล้ว โดย 
ไม่ต้องอาศัยการปกครองรูปแบบใด คือทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันเพราะ 
มีจิตหนึ่ง และมีความสามารถที่จะพัฒนาจิตนั้นไปทางไหนก็ได้ แล้วแต่ใจ 
ปรารถนา

เรายังไปเกาหลีกันด้วย เพื่อหาค�าตอบว่า ท�าไมแผ่นดินเกาหลี 
ต้องแยกเป็นสอง ฉันไปตามหาชิ้นส่วนของครอบครัว พี่น้องต่างชาติ 
ต่างภาษา ที่ต้องแยกแผ่นดินกันอยู่เป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพื่อมา 
ต่อให้เป็นชิน้เดยีวกนั แล้วฉนักพ็บว่า ท�าไมคนเกาหลกีไ็ม่มคีวามสขุ เพราะ 
เขาถูกตัดรากถอนโคนในสายสัมพันธ์ฉันพี่น้องนี่เอง แต่ผู ้คนของสอง 
แผ่นดิน ก็ยังมีความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะกลับมาต่อกันให้สนิท 
เหมอืนเดมิ ด้วยรากของความสมัพนัธ์ทางจติใจนัน้ยงัคงอยู ่ไม่หายไปไหน 
แม้ว่า เวลาจะผ่านไป นานเพียงใดก็ตาม แล้วฉันก็กลับมาประเทศไทย 
ไปวัดโน้นวัดนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่ง จนในที่สุด อยู่ดีๆ ฉันก็เริ่มสงบ จน 
ไม่อยากไปไหนอีกแล้ว 

วันหนึ่งฉันถามแม่ “ไม่เห็นบ่นอยากไปไหนอีก ท�าไมล่ะ”
แม่ตอบว่า “ไม่อยากไปไหนแล้ว ไปมาพอละ ตอนนี ้กนิอร่อย นอน 

หลับ ถ่ายสบาย ไม่เจ็บป่วยก็โอเค”
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ค�าตอบของแม่ ท�าให้ฉันรู้สึกดีไปด้วย ฉันกับแม่จึงกลับมาเริ่มต้น 
ใส่บาตรหน้าบ้านด้วยกันตั้งแต่เมื่อสี่ห้าปีก่อนเกือบทุกวันที่ไม่ได้ไปไหน 
จนถงึทกุวนันี ้เริม่สวดมนต์ท�าวตัรเช้าเยน็บ้าง แต่ยงัไม่สม�า่เสมอ พยายาม 
ลุกขึ้นมาเดินจงกรม นั่งสมาธิให้ได้ทุกวัน วันละเล็กวันละน้อย และ 
ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์วันละกัณฑ์สองกัณฑ์ เพื่อเพิ่มศรัทธาปสาทะ 
ก�าลังใจในการปฏิบัติขัดเกลาจิต 

ฉันกลับมาท่องกายยาววาหนาสองคืบนี้บ่อยขึ้น พิจารณาอสุภะ 
กรรมฐานที่กลายเป็นสุภะอยู่ร�่าไป แล้วก็ข�าตัวเองได้ กับความไม่เอาไหน 
ของตวัเอง ความเครยีดน้อยลง เมือ่เหน็มนัก่อนทีม่นัจะมอีทิธพิลกบัจติใจ 
ฉนั ทีส่�าคญักค็อื ได้ดแูลแม่อย่างใกล้ชดิทกุวนั ไปพร้อมๆ กบัการท�างาน 
ที่เอื้อให้ฉันได้ท�าทุกอย่างไปในคราวเดียว

วนันี ้ฉนัเลกิตามหาจติแล้ว แม้พบบ้างไม่พบบ้างกช่็างประไร แต่ฉนั 
พบแม่ พบความสุขของแม่ ก็พอละ

ชมรมกัลยาณธรรมแจกสื่อธรรมทานทุกๆ เดือน ติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ 
กลัยาณธรรม (www.kanlayanatam.com) และ Facebook Page : Kanlayanatam 
หรอืโทรสอบถามข้อมลูได้ทีช่มรมกลัยาณธรรม ส�านกังานปากน�า้ สมทุรปราการ 
โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ (คลนิกิอัจฉราทันตแพทย์)
ขอเชิญติดตามชมเทศนาธรรมและธรรมบรรยายของครูบาอาจารย์ผ่านทาง 
กัลยาณธรรมทีวี ทางเว็บไซต์กัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com และ 
Facebook Page : kanlayanatam
รายการหนังสือธรรมทานท้ังหมดท่ีจัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรม ท่านสามารถ 
เข้าไปหาข้อมูลหนังสือได้ในเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม และอ่านเนื้อหาใน 
เล่มได้เป็นธรรมทานในคอลัมน์ “หนังสือแนะน�า” และยังมีสาระน่ารู้อีกมากมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์จากชมรมกัลยาณธรรม
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สวัสดีครับผมเซมเบ้ นักวาดภาพประกอบหนังสือธรรมะ และนักเรียน 
ผู้เริ่มต้นฝึกกายฝึกใจ

ฉบับนี้ผมก็ขอมาเล่าเรื่องราวการเรียนรู้กายใจของผม ที่เกิดขึ้นใน 
ชีวิตประจ�าวันไม่นานมานี้มาแชร์กันครับ

นายเซมเบ้

จิตที่ฝึกดีแล้ว
ย่อมน�ำสุขมำให้
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ผมขับรถไปท�างานที่ อ.วังน�้าเขียว จ.โคราช เกือบทุกอาทิตย์ครับ 
การขับรถไปวังน�้าเขียว ทั้งไปและกลับมีอยู่หลายเส้นทาง แล้วแต่ความ
สะดวก ครั้งนี้เป็นขากลับ ผมเลือกขับกลับจากวังน�้าเขียวเข้าไปยังเส้น 
เขาแผงม้า เพื่อที่จะเชื่อมมาเส้นเขาใหญ่ จากเขาใหญ่ต้องขับต่อไป เชื่อม
กับเส้นเหวปลากั้ง แล้วจึงจะไปโผล่ออกที่ อ.มวกเหล็ก ถนนมิตรภาพ

ผมขับออกมาคนเดียวเมื่อฟ้าเริ่มมืดเเล้ว ประมาณทุ่มหนึ่งได้ กับ 
ระยะทางรวมของเส้นนี้กว่า ๘๐ กม. จึงจะเจอถนนมิตรภาพ ถ้าใครเคย 
ขับผ่านเส้นนี้่จะนึกภาพออกเลยครับว่าตลอดเส้นทางมันช่างสงัดสงบวิเวก 
ยิ่งนักโดยส่วนใหญ่ไม่มีไฟริมถนน ไม่มีผู้คนเดินไปมา เพราะมันช่างมืด 
สนทิ (ผมเคยลองปิดไฟหน้ารถ...มองอะไรไม่เหน็เลย) ไหนด้านข้างจะเป็น 
ทะเลสาบ มช่ีวงเหวเลก็ เหวใหญ่ ภเูขาสงูทะมนึอยูด้่านหน้าหลายลกู โค้ง 
คดเคีย้วสงูๆ ชนัๆ นบัไม่ถ้วน บางทกีม็แีมลงทีอ่อกมาเล่นไฟบนิชนกระจก
เป็นระยะ นั่นป้ายระวังช้างป่า โน่นหุ่นช้าง กระทิง หน้ารีสอร์ท

ความวิเวกของเส้นทางชวนให้ใจกระเจิงไปกับจินตนาการของตัวเอง
ได้ง่าย จงึท�าให้จติของนกัเรยีนธรรมะอย่างผมต้องรวมกายใจ เพือ่ต้อนรบั
ความวเิวกอนัเกดิขึน้จากบรรยากาศในเส้นทางทีข่บัผ่าน และนกัเรยีนอย่าง 
ผมก็ต้องเรียนรู้ที่จะวางจิตใจให้สงบเงียบกว่าเส้นทางวิเวกนั้น จึงจะขับได้
แบบมีสมาธิ

จิตนี้เอาแน่อะไรไม่ได้ อย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์บอกไว้จริงๆ ครับ 
มันสงบๆ วิเวกอยู่ได้ระยะหนึ่ง ก็พลิกเป็นเศร้า เหงา เปลี่ยวเปล่าขึ้นมา

จนท่านพระอาจารย์ชยสาโรต้องเตือนว่า “ต้องรู้ทันจิต อย่าให้จิต
เศร้าหมอง” ด้วยความบงัเอญิพอดคีรบัทีเ่สยีงพระอาจารย์ชยสาโรดงัขึน้มา 
จากซีดีที่ผมเปิดฟังตลอดทาง ท่านเทศน์มาสอดคล้องกับจิตใจของผม 
พอดิบพอดี

สตินั้นเด้งขึ้นมาแต่ไม่เต็มตัวนัก (...ยิ้มนิดหนึ่งในความบังเอิญ)
ขณะที่ผมก�าลังพิจารณาใจตัวเองอย่างละเมียดละมุนใจนั้น จู่ๆ ก็มี 
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รถคันหนึ่ง วิ่งสวนมา แถมเปิดไฟสูงสาดส่องมา ซึ่งการใช้ไฟสูงอย่างนั้น 
ในทุกเส้นทางถือว่าไม่มีมารยาทมากๆ ครับ

ความสงบระงับพร้อมกับเสียงครูบาอาจารย์ที่เทศน์อยู่หายควับ !!.. 
จติของผมพลกิเป็นโทสะ..!! ผมส่งกลบัไปให้ ทัง้ไฟภายในกายและไฟสงู
กลับไปทันทีครับ พอรถทั้งสองคันสวนกันไปแป๊บหนึ่ง ในใจก็ยังค้าง 
ยงัร�าพงึถงึความถกูต้อง และความถกูใจทีต่วัเองได้สวนไฟกลบัไป ครูห่นึง่
สติจึงกลับมา

เฮ้อ... ผมถอนหายใจแล้วระลึกได้ว่า ผมเป็นนักเรียนที่ยังต้องฝึก 
ภาวนาอีกมาก ทั้งเส้นทางภายนอกและเส้นทางภายในใจ จิตนี้เอาแน่อะไร
ไม่ได้จริงๆ นะครับ

ครบูาอาจารย์ถงึต้องหมัน่ให้เจรญิสต ิเจรญิภาวนา เรยีนรูก้ายใจตวั
เองอยู่เนืองๆ เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์หรือจุดเปลี่ยนอะไรๆ เกิดขึ้น 
กับเราตอนไหน ทั้งความสุขและความทุกข์ ทั้งร้ายหรือดี

แล้วพบกับการเรียนรู้ของนายเซมเบ้ นักเรียนผู้เริ่มต้นฝึกกายฝึกใจ
ได้ใหม่ในฉบับหน้าครับ :)

“จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมน�าสุขมาให้”
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ผลไมแ้ห่งก�ำลังใจ
พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ
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มเีดก็น้อยคนหนึง่ อยากพบโลกกว้าง อยากจะออกไปสูห่นทางทีด่ ีมคีน 
อุปถัมภ์ เขาตัดสินใจไปในที่ที่ไม่เคยไป เป็นที่ที่มีแต่คนเล่าขานต่อกันมา 
ทั้งๆ ที่มีคนเคยเตือน แต่เด็กน้อยคนนี้ก็ไม่ยอมฟัง กลับดันทุรังที่จะ 
ออกเดินทาง ในวันหนึ่งหลังจากที่เด็กน้อยได้เตรียมของและแผนที่ที่จะ 
เดินทางไปพบกับคนที่เขาคาดหวัง ตามสถานที่ดังกล่าว หลังจากกิน 
แอปเปิ้ลผลงาม เขาก็รีบเดินทางออกไป

เดินข้ามเขา ผ่านทะเลทราย ว่ายน�้าข้ามคลอง ทุ่มเททั้งก�าลังกาย 
ก�าลังใจ วันเวลาผ่านไป ล่วงเลยมาจนในที่สุดเขาก็มาถึงที่หมาย ตามใน 
แผนที่ที่ก�าหนดไว้ แต่สิ่งที่พบนั้นกลับเป็นความจริงที่เขารับไม่ได้ นั้นก็คือ 
ความว่างเปล่าปราศจากสิ่งที่เขาคาดหวังไว้อย่างสิ้นเชิง ร่างกายที่อ่อนล้า 
กับอาหารที่หมดหาย ท�าให้ก�าลังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นไม่มี ด้วยอาการ 
ขาดอาหาร ความอ่อนเพลียที่ได้รับจากการเดินทาง ท�าให้เขาคิดฟุ้งซ่าน 
ต่างๆ นานา ว่าเขาจะกลับไปเจอหน้าใครได้ จะท�าอย่างไรต่อจากนี้ไป จะ 
เอาอาหาร น�้า ที่ไหนมากิน

ทันทีที่เขาลุกขึ้น  เพื่อที่จะเดินไปยังหน้าผา หวังว่าจะฆ่าตัวตาย 
ปรากฏว่ามีเศษแอปเปิ้ลผลใหญ่ ที่เขาได้กินเหลือเอาไว้หล่นลงมาจาก 
กระเป๋าเดินทาง เขาจึงก้มลงหยิบลูกแอปเปิ้ลนั้น ทันใดเขาเห็นภาพของ 
คนทีเ่ขารกั และคนทีร่กัเขา เหน็ภาพของพ่อและแม่ทีจ่ะก�าลงัเตรยีมอาหาร 
และหยบิลกูแอปเป้ิลผลงามนัน้ให้ ก่อนทีเ่ขาจะออกเดนิทาง เดก็น้อยนัง่ลง 
หยิบลูกแอปเปิ้ลนั้น กัดกินทั้งน�้าตา ในขณะเดียวกัน ความหวังที่แทบ 
จะสลาย กลับเปลี่ยนเป็นก�าลังใจ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง
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วันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไร ผิดหวังรุนแรงมากขนาดไหน 
อย่าลมืแอปเป้ิลแห่งก�าลงัใจ นัน่คอื ศรทัธาแห่งความดี หากสิง่ทีผ่่านมา 
คุณมีความสุขจากการที่คุณได้ท�า จนรู้สึกล้นออกมาจากหัวใจ นั่นก็น่าจะ 
เพียงพอแล้ว ส�าหรับเรื่องร้ายๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพียงสิ่งที่คุณจะต้องหัด 
ที่จะรู้ และเห็นมันโดยไม่ต้องฟูมฟาย อย่าปล่อยให้เรื่องร้ายๆ จากการ 
กระท�าของคนอื่น ท�าร้ายจิตใจที่ดีงามของตัวเอง 

เหมือนกับคนที่คอยเฝ้าเช็ดถูแจกัน ไม่เคยต้องการให้แจกันยิ้มให้ 
หรือขอบใจฉันใด

เมื่อคุณท�าความดีให้กับใคร ท้ายที่สุดหากเขาไม่ดี ไม่เห็นคุณค่า 
หน้าที่ของคุณก็ยังต้องท�าความดีต่อไป ไม่ใช่ว่าเลิกท�า อย่าให้อะไรมา 
เปลี่ยนจิตใจที่ดีงามของคุณได้ 

ในทะเลทรายที่แห้งแล้ง ท�าไมบางที่ถึงมีต้นไม้ขึ้นอยู่ได้นั้น เพราะ 
ใต้ทรายลงไป จุดนั้นมีน�้าที่คอยหล่อเลี้ยงต้นไม้ไว้ ต้นไม้จึงสามารถ 
เจริญงอกงามได้ 

คนเราก็เช่นกัน ไม่ว่าปัญหาจะหนักขนาดไหน จงดูแลใจของตัวเอง 
ให้ดี เพราะน�้าใต้ทะเลทรายกับก�าลังใจของเรานั้นคล้ายกัน

ความคิดนี่เป็นตัวสาระแนที่สุด
คอยยุแหย่ไม่ให้จิตใจตั้งมั่นลงในมรรค 
แต่ในขณะเดียวกัน
ก็อาศัยความคิดนั่นเองให้ก�าลังแก่มรรค
เหมือนนักกระโดดข้ามรั้ว ถ้าไม่มีรั้ว  ไม่มีอุปสรรคให้
การเป็นนักกระโดดข้ามรั้วก็มีไม่ได้
ถ้ามีรั้วให้กระโดด นักกระโดดก็เกิดขึ้น 
ความช�านาญก็เกิดขึ้นตามมา ท่านเขมานันทะ
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คัดจากหนังสือ สมองแห่งพุทธะ*

ให้คณุหาอรยิาบถทีช่่วยให้รูส้กึผ่อนคลายแต่กร็ูส้กึ 
ตืน่ตวัด้วย แล้วให้คณุจดจ่ออยูท่ีล่มหายใจ พยายามสร้าง 
ความเป็นอุเบกขาใจที่เปิดกว้างและความสมดุล

*แปลโดย ดร.ณัชร สยามวาลา

การเจริญ
เมตตา
ภาวนา

เขียนโดย ดร.ริค แฮนสัน
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มคีวามตระหนกัรูถ้งึความรูส้กึของลมหายใจในบรเิวณหวัใจของคณุ 
ให้ระลึกถึงความรู้สึกของการได้อยู่กับใครสักคนที่คุณรัก

ให้อยูก่บัความรูส้กึรกั พยายามสมัผสัความรกันัน้และให้มนัไหลผ่าน 
หัวใจของคุณ อาจเป็นในจังหวะเดียวกับลมหายใจก็ได้ ให้คุณรู้สึกว่า 
ความรักนั้นมีชีวิตในตัวของมันเอง ไหลผ่านหัวใจของคุณ โดยไม่ส่งไป
ให้ใครโดยเฉพาะเจาะจง

สัมผัสถึงความรักที่คุณมีต่อบรรดาคนที่คุณรู้จักดี เช่น เพื่อนและ 
ครอบครัวของคุณ รับรู้ถึงความรู้สึกรักและเมตตาไหลพรั่งพรูผ่านหัวใจ 
ของคุณไปในจังหวะเดียวกับการหายใจ

รับรู้ถึงความรู้สึกรักและเมตตานั้นขยายไกลออกไปอีก ออกไปถึง 
ผู้คนจ�านวนมากที่คุณรู้จักซึ่งคุณรู้สึกเฉยๆ ด้วย ส่งความปรารถนาดี 
อย่างยิ่งไปให้พวกเขาด้วย ขอให้เขาเป็นทุกข์น้อยลง และขอให้พวกเขา 
มีความสุขอย่างแท้จริง

คุณอาจสัมผัสได้ถึงกระแสความรักและเมตตานี้เหมือนเป็นบางสิ่ง 
บางอย่างที่อบอุ่นหรือสว่างเหมือนแสง หรืออาจเหมือนบ่อน�า้ที่แผ่ขยาย 
กว้างออกไป โดยมีคลื่นอ่อนโยนกระเพื่อมออกไปไกลยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น เพื่อ 
ไปให้ถึงคนจ�านวนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้

รูส้กึถงึความรกัและเมตตานัน้ แผ่ขยายออกไปอกี ไปจนครอบคลมุ 
ถึงแม้กระทั่งผู ้คนที่มีปัญหา ความรักและเมตตาของคุณมีชีวิตจิตใจ 
และพลังในตัวของมันเอง ความรักและเมตตาของคุณเข้าใจดีว่ามีปัจจัย 
หลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อบรรดาคนที่มีปัญหาเหล่านี้ และท�าให้ 
พวกเขาเป็นปัญหาส�าหรับคุณ คุณปรารถนาแม้กระทั่งให้ผู้คนที่โหดร้าย 
ต่อคุณมีความทุกข์น้อยลง และให้พวกเขาประสบความสุขที่แท้จริงด้วย

ความสงบสุขและพลังของความรักและเมตตานี้ไหลออกไปไกล 
ยิ่งขึ้นจนรวมถึงผู้คนที่คุณรู้ว่ามีตัวตนอยู่ ถึงแม้คุณจะไม่รู้จักพวกเขา 
เป็นการส่วนตัว ให้คุณรับรู้ถึงความรักและเมตตาต่อทุกๆ คนที่อาศัยอยู่
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ในประเทศของคณุวนันี ้ไม่ว่าคณุจะเหน็ด้วยกบัเขาหรอืไม่ และไม่ว่าคณุ 
จะชอบเขาหรือไม่

ให้คณุใช้เวลาสกัสองสามนาทขียายขอบเขตของความรกัและเมตตา 
ของคุณไปให้คนอีกหลายพันล้านคนที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ ส่งความรัก 
ความเมตตาไปให้ใครสักคนในที่ใดที่หนึ่งที่ก�าลังหัวเราะอยู่ ส่งความรัก 
ความเมตตาไปให้ใครสกัคนทีก่�าลงัร้องไห้อยู ่ส่งความรกัความเมตตาไปให้ 
ใครสักคนที่ก�าลังเข้าพิธีแต่งงาน ส่งความรักความเมตตาไปให้ใครสักคน 
ที่ก�าลังดูแลลูกหรือพ่อแม่ที่ก�าลังเจ็บป่วย ส่งความรักความเมตตาไปให้ 
ใครสกัคนทีก่�าลงัเป็นกงัวล ส่งความรกัความเมตตาไปให้ใครสกัคนทีก่�าลงั 
คลอดออกมา ส่งความรักความเมตตาไปให้ใครสักคนที่ก�าลังจะสิ้นลม

ความรักและความเมตตาของคุณนั้นไหลเวียนออกมาอย่างสบายๆ 
โดยอาจเป็นจังหวะเดียวกันกับลมหายใจของคุณก็ได้ ความรักความ 
เมตตาของคณุได้ขยายขอบเขตไปครอบคลมุสิง่มชีวีติทัง้ปวงบนโลกนีแ้ล้ว

ส่งความปรารถนาดีไปให้สิ่งมีชีวิตทั้งปวง ส่งไปยังสัตว์ทุกชนิดทั้ง 
ในทะเล บนบก บนอากาศ ขอให้สัตว์ทั้งหลายแข็งแรงและเป็นอยู ่ 
อย่างสบาย ส่งความปรารถนาดไีปยงัพชืทกุๆ ชนดิ ขอให้มนัแขง็แรงและ 
อยู่สบาย ส่งความปรารถนาดีไปยังจุลินทรีย์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอะมีบา 
แบคทีเรีย หรือว่าไวรัส ขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงอยู่อย่างสบาย

เพื่อสรรพสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงจะกลายมาเป็น “พวกเรา”
เพื่อเด็กเล็กทั้งปวงที่จะเป็นลูกของเรา
เพื่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่จะเป็นญาติของเรา
และโลกทั้งใบจะเป็นบ้านของเรา
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คัดจากบางตอน ของพระธรรมเทศนา
“ธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ” จากหนังสือ รังสีแห่งธรรม

พระภาวนาเขมคุณ วิ.

(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

ธรรมทั้งหลาย
ไหลมาแต่เหตุ
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พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงถงึอวชิชาไว้ใน “อวชิชาสตูร” ในองัคตุตรนกิาย 
ทสกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ ว่า

ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย เบือ้งต้นของอวชิชาไม่ปรากฏ ในกาลก่อนอวชิชา 
ไม่มี ภายหลังจึงมีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย อวิชชาจึงมี อะไรเล่าเป็นอาหาร 
ของอวิชชา ควรตอบว่า นิวรณ์ ๕”*

ค�าว่า “อาหาร” หมายถึง ปัจจัยหรือเหตุที่น�ามาซึ่งผลให้เกิดขึ้น คือ 
เมื่อเกิดนิวรณ์ขึ้นมาก็เป็นอาหารให้อวิชชาเกิดขึ้น

นิวรณ์ ๕ คือสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม ได้แก่
๑. กามฉันทะ คือ ความต้องการ ความพอใจในกามคุณอารมณ์ 

ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่น่าใคร่น่าปรารถนา
๒. พยาบาท คอื ความอาฆาตพยาบาท ความคดิร้าย ความขดัเคอืง 

ใจ
๓. ถีนมิทธะ คือ ความหดหู่ เซื่องซึม ท้อแท้ ท้อถอย ง่วงเหงา 

หาวนอน
๔. อุทธัจจะ-กุกกุจจะ คือ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ ร้อนใจ กระวน 

กระวายใจ กลุ้มใจ กังวลใจ 
๕. วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย
แล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า 
“แม้นวิรณ์ ๕ เรากก็ล่าวว่ามอีาหาร มไิด้กล่าวว่าไม่มอีาหาร อะไรคอื 

อาหารของนิวรณ์ ๕ ควรตอบว่า ทุจริต ๓”
ทุจริต ๓ คือ ความประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทุจริตที่ 

ท�าให้นิวรณ์ต่างๆ กลุ้มรุมจิตใจ มีดังนี้

* นวิรณ์ = สิง่ทีก่ัน้จติ ไม่ให้ก้าวหน้าในคณุธรรม อกศุลทีท่�าจติให้เศร้าหมอง
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กายทุจริต ๓ ได้แก่ การฆ่าสัตว์  (ปาณาติบาต) การลักทรัพย์ 
(อทินนาทาน) การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิจฉาจาร) 

วจทีจุรติ ๔ ได้แก่ พดูโกหก (มสุาวาท) พดูส่อเสยีด (ปิสณุาวาจา) 
พูดค�าหยาบ (ผรุสวาจา) พูดเพ้อเจ้อ (สัมผัสปปลาปะ) 

มโนสจุรติ ๓ ได้แก่ ความเพ่งเลง็อยากได้ของผูอ้ืน่ (อภชิฌา) ความ 
อาฆาตพยาบาท (พยาปาทะ) มีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ)

มจิฉาทฏิฐ ิคอื การมคีวามเหน็ผดิ ปฏเิสธบญุบาป เหน็ว่าการให้ทาน 
ไม่มีผล การบูชาไม่มีผล ชาติที่แล้วไม่มี ชาติหน้าไม่มี ท�าดีไม่ได้ดี ท�าชั่ว 
ไม่ได้ชั่ว คุณบิดามารดาไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติรู้แจ้งไม่มี เหล่านี้คือ 
ความเห็นผิด เป็นปัจจัยให้เกิดนิวรณ์

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า 
“แม้ทจุรติ ๓ เรากก็ล่าวว่ามอีาหาร มไิด้กล่าวว่าไม่มอีาหาร อะไรเป็น 

อาหารของสุจริต ๓ ควรตอบว่า ความไม่ส�ารวมอินทรีย์** ”
ความไม่ส�ารวมอนิทรย์ี คอื การไม่ระมดัระวงัในการเหน็ การได้ยนิ 

การรูก้ลิน่ การรูร้ส การรูส้มัผสั การคดินกึ ปล่อยให้บาปเกดิขึน้ เกดิความ 
โลภบ้าง ความโกรธบ้าง ความหลงบ้าง ในขณะทีต่าเหน็รปู หฟัูงเสยีง จมกู 
ดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสถูกต้อง อกุศลเกิดขึ้น บาปเกิดขึ้น เพราะ 
การไม่ส�ารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

พระพทุธองค์ตรสัว่า “แม้การไม่ส�ารวมอนิทรย์ี เรากก็ล่าวว่ามอีาหาร 
มิได้กล่าวไม่มีอาหาร อะไรคืออาหารของการไม่ส�ารวมอินทรีย์ ควรตอบว่า 
การไม่มีสติสัมปชัญญะ”

การขาดสติสัมปชัญญะในการเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การ 
ลิ้มรส การสัมผัสถูกต้องทางกาย การปล่อยใจให้นึกคิดปรุงแต่งไปเรื่อย 
โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว เป็นปัจจัยให้เกิดการไม่ส�ารวมอินทรีย์

** อินทรีย์ - อายตนะภายใน ๖ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
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พระองค์ตรัสว่า “แม้การขาดสติสัมปชัญญะ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร 
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไรเป็นอาหารของการไม่มีสติสัมปชัญญะ ควร
ตอบว่า การมนสิการ*** โดยไม่แยบคาย”

มนสกิารโดยไม่แยบคาย คอื การพจิารณาไม่ถกูต้อง การคดิไม่เป็น 
คดิไม่ถกู คดิไปในทางทีไ่ม่ถกูต้องตามธรรม เป็นผูท้ีข่าดปัญญาในการคดิ 
พิจารณา

พระองค์ตรัสว่า “การมนสิการโดยไม่แยบคาย เราก็กล่าวว่ามีอาหาร 
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไรเป็นอาหารของมนสิการโดยไม่แยบคาย ควร 
ตอบว่า ความไม่มีศรัทธา”

ความไม่มีศรัทธา คือ ไม่มีความเชื่อ ความเลื่อมใส ไม่เชื่อเรื่อง 
บุญบาป ไม่เชื่อเรื่องกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน ไม่เชื่อ 
ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

*** มนสิการ - การท�าในใจ การใส่ใจ การพิจารณา

ทั้งหมดที่พระพุทธองค์ตรัสนี้ 
แสดงถึงธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกัน 

คือแสดงถึงว่า ธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ 
ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆ
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พระพทุธองค์ตรสัว่า “แม้การไม่มศีรทัธา เรากก็ล่าวว่ามอีาหาร มไิด้ 
กลา่วว่าไมม่อีาหาร อะไรเปน็อาหารของความไมม่ศีรัทธา ควรตอบว่า การ 
ไม่ได้ฟังพระสัทธรรม”

พระสัทธรรม คือ พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัส 
สอนในเรือ่งความเป็นจรงิของชวีติ ของธรรมชาต ิทีพ่ระองค์ทรงตรสัรูแ้ละ 
สั่งสอนสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์

ตรสัตอ่วา่ “แม้การไม่ได้ฟังพระสทัธรรม เรากก็ล่าววา่มอีาหาร มไิด้ 
กล่าวว่าไม่มอีาหาร อะไรเป็นอาหารของการไม่ได้ฟังพระสทัธรรม ควรตอบ 
ว่า การไม่คบสัตบุรุษ” คือไม่ได้คบคนดี คนมีศีลธรรม ก็เลยไม่มีโอกาส 
ได้ฟังธรรม

ฉะนั้น พระองค์จึงแสดงอาหารต่างๆ ของอวิชชาว่า
“การไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ การไม่ได้ฟังพระสัทธรรม 

บริบูรณ์
การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ ความไม่มีศรัทธา 

บริบูรณ์
การไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ การมนสิการโดยไม่แยบคาย 

บริบูรณ์
การมนสิการโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ ความไม่มีสติ 

สัมปชัญญะบริบูรณ์
การไม่มสีตสิมัปชญัญะทีบ่รบิรูณ์ ย่อมท�าให้ ความไม่ส�ารวมอนิทรย์ี 

บริบูรณ์
ความไม่ส�ารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ทุจริต ๓ บริบูรณ์
ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ นิวรณ์ ๕ บริบูรณ์
นิวรณ์ ๕ ที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ อวิชชาบริบูรณ์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อวิชชามีอาหารอย่างนี้ บริบูรณ์อย่างนี้”
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ทั้งหมดที่พระพุทธองค์ตรัสนี้ แสดงถึงธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกัน 
คอืแสดงถงึว่า ธรรมทัง้หลายไหลมาแต่เหต ุไม่ใช่เกดิขึน้ลอยๆ และเราจะ 
เห็นได้ว่า พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าปัจจัยส�าคัญที่เป็นต้นเหตุของอวิชชา คือ 
การไม่คบสตับรุษุ การขาดกลัยาณมติรทีจ่ะชกัจงูให้ได้ยนิ ได้ฟังค�าสัง่สอน 
ของพระพทุธองค์ทีจ่ะท�าให้เป็นผูม้ศีรทัธา เป็นผูม้สีมัมาทฏิฐ ิมปัีญญา และ 
พระองค์ยงัชีใ้ห้เหน็โทษอย่างยิง่ของการขาดสตสิมัปชญัญะ ขาดการส�ารวม 
ระวงักายใจ ทีท่�าให้เกดิการประพฤตทิจุรติทางกาย วาจา ใจ อนัเป็นปัจจยั 
ส�าคัญของอวิชชา

เมื่อมีอวิชชา (ความไม่รู้) เป็นเหตุให้มีกิเลส ตัณหา อุปาทาน ต่อๆ 
ไป เมื่อมีกิเลส ตัณหา อุปาทาน ก็เป็นเหตุให้ท�ากรรมลงไป ไม่ว่าจะเป็น 
กรรมดหีรอืกรรมชัว่กต็าม แม้กรรมดกีท็�าไป เพราะมกีเิลสชกัชวนกม็ ีเช่น 
อยากรวย อยากสวย อยากไปเกิดบนสวรรค์ ก็ชวนใจให้ท�าบุญได้หรือ 
เมื่อมีโลภะอยากได้หน้าตา ชื่อเสียง อยากได้การยกย่องสรรเสริญก็เลย 
บริจาคทาน อย่างนี้ก็ด้วยความโลภ ความหลงชวนใจให้ท�าบุญ ผลบุญ 
ที่ได้จึงไม่เต็มที่

ดงันีแ้ล้ว ตณัหา อปุาทาน จงึเป็นเหตใุห้เกดิความอบุตัขิึน้ของรปูนาม 
หรอื ขนัธ์ ๕ เมือ่มขีนัธ์ ๕ ความทกุข์ทัง้หลายกต็ามมา และเมือ่มรีปูนาม 
ขันธ์ ๕ แล้วก็ยังหลงต่อไปอีก ถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ยังคงมีอวิชชา ท�าให้ 
ต้องหลงวนเวียนอยู่ในวัฏจักรของความทุกข์กาย ทุกข์ใจไม่มีที่สิ้นสุด

เมื่อเกิดมีขันธ์ ๕ ความทุกข์จึงมีขึ้น ฉะนั้น พระพุทธองค์จึงให้ 
พิจารณาขันธ์ ๕ โดยความเป็นของว่าง เป็นของที่ไม่มีสาระ การเห็นเช่นนี้ 
จึงท�าให้เห็นตามความเป็นจริงว่า ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
และวญิญาณ ไม่เทีย่ง สิง่ใดไม่เทีย่ง สิง่นัน้เป็นสขุหรอืเป็นทกุข์ กต้็องเป็น 
ทกุข์ คอืทนอยูใ่นสภาพเดมิไม่ได้ เมือ่ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามปรวนแปร 
เป็นธรรมดา ควรหรือที่จะยึดว่าเป็นตัวตน ก็เห็นได้ว่าไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ 
ตัวเรา ของเรา
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วันนี้เป็นอีกวันหนึ่ง...ที่มองไปรอบข้างมีผู้คนมากมาย ชุลมุน โกลาหล 
แต่ละคนก็ช่วยกันยกโน่น ขนนี่ จัดนั่น ตามแต่หน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ดูเหมือนจะวุ่นวาย เหมือนกับน่าจะเหนื่อย เพราะต้องตื่นกันแต่เช้ามืด 
ทเีดยีว บางคนเหงือ่ออกจนเปียกไปทัง้ตวั เพราะความเหนือ่ยและความร้อน 
ของอากาศในฤดูที่ร้อนผิดปกติแบบนี้

แต่มองไปอีกทีก็น่าแปลก พวกเขาท�าไมยังยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย 
พูดคุยกันอย่างอารมณ์ดี ไม่ได้แสดงอาการว่าเหนื่อยอ่อน ร้อน หรือ 
หงุดหงิด ไม่อยากท�างานกันเลย ไม่มีใครคิดจะอยู่เฉยๆ หรือหลบเพื่อ 
อู้งาน เหมือนตามไซด์งานที่เห็นกันทั่วๆ ไป ท�าไมล่ะ...

วันนี้ ทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็น ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ชุลมุนปะปนอยู่กับ 
ผูค้นเหล่านี ้เหน็พวกเขาแล้วกส็งสยันกั เลยย้อนกลบัมาดทูีต่วัเอง...เหนือ่ย 

นางฟ้าเดินดิน

ท�ำด้วยใจ
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ไหม...ก็ไม่เหนื่อย ร้อนไหม...ร้อน แต่ก็ไม่รู้สึกหงุดหงิด ภายในใจรู้สึก 
อิ่มเอิบ มีปีติ มีความสุข เหมือนข้างในมันยิ้มอยู่ตลอดเวลา

ก็น่าแปลกดีนะ แล้วท�าไมบางงานท�าแล้วถึงเครียด เหนื่อย เบื่อ 
ไม่อยากท�า อยากจะหนีไปไกลๆ เลย…

“กม็นัเป็นงาน ‘จติอาสา’ ไง” ใจมนัตอบ จติมนัอาสาทีจ่ะท�า อาสา 
ที่จะช่วย อาสาที่จะให้ โดยที่ไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรตอบแทนกลับมา 
มันก็เลยให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจ ท�างานทั้งหนักและเบาอย่างเต็มแรง 
ช่วยด้วยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ ด้วยใจบริสุทธิ์ แต่สิ่งเหล่านั้นมันก็มี 
อานิสงส์ย้อนกลับมาท�าให้ใจเป็นสุข อิ่มเอิบ คิดถึงเมื่อไหร่ใจก็แช่มชื่น 
เบิกบาน

ย้อนกลบัไปเมือ่ ๖ - ๗ ปีก่อน ถงึฉนัจะมโีอกาสท�างานจิตอาสาเพือ่ 
สงัคมบ้าง เช่น งานอาสากาชาด แต่พทุธศาสนากบัฉนักย็งัเป็นเรือ่งห่างไกล 
และผิวเผินมาก ฉันไม่ได้ต่อต้านหรือรังเกียจเดียดฉันท์อะไร แต่ก็ไม่ได้ 
รู้สึกศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ สักเท่าไร เหมือนเป็น 
สิ่งหนึ่งที่มีอยู่ เห็นอยู่ แต่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกัน จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาส 
มาช่วยงานในชมรมกัลยาณธรรม เพราะการชักชวนของกัลยาณมิตรท่าน 
หนึ่ง ฉันช่วยงานต่างๆ เท่าที่จะช่วยได้ เช่น จัดของ จัดหนังสือ เช็คของ 
พมิพ์งานต้นฉบบั ขายของในงาน ท�าไปกแ็ค่เพราะอยากจะช่วยท�าสิง่ทีเ่ป็น 
ประโยชน์แก่สังคมบ้างก็เท่านั้น โดยที่ไม่เคยคิดไม่เคยหวัง ว่าสิ่งที่ท�า 
เหล่านั้นจะมีผลย้อนกลับมาเป็นประโยชน์มหาศาลกับตัวเอง

เมือ่วนัเวลาผ่านไป ฉนัได้ซบึซาบและเรยีนรูพ้ระธรรมจากการท�างาน 
ทีละเล็กทีละน้อยแบบไม่รู ้ตัว จนมาถึงวันนี้ ฉันเริ่มเข้าใจและเข้าใกล้ 
ธรรมะมากขึ้น ด้วยการอ่านหนังสือบ้าง ฟังซีดีบ้าง หรือการฟังธรรมจาก 
พระสปุฏปัินโนและองค์บรรยายรบัเชญิ ทีช่มรมจดัขึน้บ้าง และยงัมโีอกาส 
เข้ารับการปฏิบัติธรรมที่ทางชมรมจัดให้กับทีมงาน

สิ่งเหล่านี้ค่อยๆ เปลี่ยนฉันให้มีศรัทธามากขึ้น รู้จักตัวเองมากขึ้น 
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ปล่อยวางสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น อดทนขึ้น เข้าใจและเห็นใจคนอื่นมากขึ้น 
สิ่งเหล่านี้เป็นผลให้ชีวิตมีความสุขขึ้น สุขแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สุขแบบที่ 
ไม่ได้ยดึหรอืถอือะไรให้มากมายเหมอืนเมือ่ก่อน สขุทีจ่ะให้ ยนิดทีีจ่ะสละ 
มากกว่าที่จะรับ สุขที่จะช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือคนที่ 
ล�าบากกว่า และทั้งยังไม่ยึดมาเป็นความทุกข์เมื่อไม่สามารถช่วยเขาได้ 
สุขและยินดีที่ได้เห็นคนอื่นท�าความดี สุขที่จะท�าอะไรโดยไม่ต้องหวัง 
ค�าชมเชย หรือหวังให้ใครเห็นว่าเราท�าดี เราเป็นคนดี มันเป็นความรู้สึก 
สุขแบบเบาสบาย เบิกบาน ชุ่มชื่น ร่มเย็นอยู่ภายในใจ

มองไปผู้คนมากมายที่ท�างานกันขวักไขว่อยู่ในขณะนี้ ก็คงมีจ�านวน 
ไม่น้อยที่รู้สึกเช่นเดียวกับฉัน จะเห็นได้จากสีหน้าและแววตาที่แต่ละคน 
แสดงออกมา อิ่มเอิบ อาบไปด้วยความสุข ทุกคนล้วนท�างานด้วยใจ ใจที่ 
เป็นสุข แม้กายจะเหนื่อยและเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อก็ตาม

ฉนัสามารถบอกได้ว่าสิง่ทีฉ่นัได้รบัจากทีน่ี ่“ชมรมกลัยาณธรรม” เป็น 
สิ่งล�้าค่า เป็นกัลยาณมิตรที่หาได้ยาก เป็นที่ที่ฉันเห็นความศรัทธา ความ 
มุ ่งมั่น ความทุ ่มเท ความอดทน สามัคคีและเสียสละ ของคนท�างาน 
มากมาย เพื่อที่จะเผยแผ่และสืบทอดพระธรรมสู่เพื่อนมนุษย์ 
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พระธรรมหรือธรรมะซึ่งมีอยู่รอบตัวและภายในตัวเรา แสดงตัวอยู่ 
ตลอดเวลา แต่เรากลับไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จัก วันนี้ฉันเริ่มรู้และเข้าใจ 
แม้จะยืนอยู่บนจุดสตาร์ทก็ตาม แต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่าต่อ 
ชีวิตนี้อย่างมาก

ดังนั้นฉันจึงตั้งใจจะเป็นก�าลังเล็กๆ ที่จะช่วยสืบสานงานชมรมใน 
การหมนุกงล้อแห่งธรรมเรือ่ยไป เพือ่ทีจ่ะช่วยให้เพือ่นๆ คนอืน่ๆ ได้มี 
โอกาสได้พบชีวิตที่มีความสุขสงบในใจอย่างที่ฉันได้พบมา
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เรื่องความตายเป็นหัวข้อที่หลายคนตั้งค�าถามหรือสะดุดใจ เพราะ 
ความตายเป็นเรื่องที่หลายคนอยากหนี แต่ส�าหรับชาวพุทธความตายเป็น 
สิ่งที่ต้องเผชิญ เพราะไม่ว่าเราจะรักษาสุขภาพให้ดีอย่างไร ระมัดระวัง 
ไม่ให้เกิดเหตุร้าย หรืออุบัติเหตุ แต่ที่สุดทุกคนต้องตาย ในเมื่อทุกคน 
ต้องตาย ไม่ฉลาดเลยถ้าเราจะหันหน้าหนีไม่รับรู้ เพราะการกระท�าเช่นนั้น 
ไม่ต่างจากการที่นกกระจอกเทศกระท�าเมื่อเจอสิงโตที่เข้ามาใกล้ตัว โดย 
เอาหัวไปซุกในทราย ท�าให้ไม่เห็นภัยที่เข้ามาใกล้ตัว แต่ส�าหรับมนุษย์ 
ความตายไม่ใช่สิงโตที่เราจะหลบเลี่ยงได้ จะดีกว่าไหมถ้าเราจะหันมา 
เตรียมตัวเตรียมใจ ถ้าเราเตรียมดี เราจะสามารถรับมือกับความตายได้ 
ไม่เพียงเผชิญด้วยใจที่สงบ แต่สามารถใช้ประโยชน์จากความตายได้ เรา 

นายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล

รองผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สมุทรปราการ

การเผชิญความตาย
อย่างสงบ
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สามารถหาประโยชน์ได้จากความแก่ ความเจ็บ และความตาย หากเรา 
ไม่ได้เตรยีมตวั เมือ่เจอกบัความตายกจ็ะตืน่ตระหนก แต่เมือ่เราเตรยีมตวัดี 
ไม่หวั่นไหว เราสามารถใช้ประโยชน์จากความตาย ให้เห็นธรรมจากความ 
ตาย สัจธรรมที่เราได้เรียนรู้จากความตาย สามารถท�าให้เราพ้นทุกข์ได้ 
ความตายเป็นนาทีทองของชีวิต เปิดใจเราให้เห็นความจริงว่า ไม่มีอะไร 
น่ายึดมั่นถือมั่นได้  เมื่อนั้นจิตหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ในสมัยพุทธกาล 
มีหลายท่าน รวมถึงพระเจ้าสุทโธทนะที่บรรลุธรรมเมื่อความตายมาประชิด 
ตวั ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุดกต็าม ท่ามกลางทกุขเวทนาบบีคัน้ในยามใกล้ตาย 
แต่มีโอกาสสามารถบรรลุธรรมได้ เพราะสภาวะตอนก่อนตาย จะแสดง 
ให้เห็นไตรลักษณ์ (ความไม่เที่ยง) ชัดเจนจนปัญญาเกิด 

การเตรียมใจเพื่อเผชิญความตายเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องท�าความเข้าใจ 
เพราะเมือ่เรารูจ้กัและเข้าใจ เราจะเหน็ว่า “ความตายไม่น่ากลวัเท่ากบัความ 
กลวัตาย” ความกลวัตายท�าให้เรากนิไม่ได้นอนไม่หลบั คนทีเ่ป็นมะเรง็แม้
จะห่างไกลจากความตาย แต่บางคนก็อยู่อย่างเหมือนคนตายแล้ว ทั้งที่ยัง 
ไกลจากความตาย หรือบางคนแม้ใกล้ตายแต่อยู ่แบบคนที่มีความสุข 
คนป่วยบางคนบอกว่า เมือ่ป่วยมคีวามสขุกว่าตอนไม่ป่วย เพราะความตาย 
มาเตือนให้ปล่อยวาง ทั้งงานการ ความรู้สึกผิด ที่วางได้เพราะความตาย 
มาเตอืน มาสอน ความตายไม่น่ากลวัเท่าความกลวัตาย มนีกัวทิยาศาสตร์ 
คนหนึ่งชื่อ มารี คูรี บอกว่า “ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัว มีแต่สิ่งที่ต้อง 
ท�าความเข้าใจ” ตรงกบัค�าสอนในทางศาสนา เรากลวัเพราะเราหลง เหมอืน 
เด็กที่กลัวความมืด ความกลัวเกิดจากความไม่รู ้  เหมือนความตาย ถ้า 
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เราไม่รู้จัก เราก็กลัว แต่ความตายยังเป็นหน้าต่างของโอกาสส�าหรับคนที่ 
ต้องการบรรลธุรรม และเราจะกลวัตายน้อยลง การตายอย่างสงบคอืความ 
หมายของการตายด ีคนสมยันีไ้ม่ค่อยสนใจเรือ่ง “การตายด”ี แต่สนใจเรือ่ง 
“การอยู่ดี” อาจจะหมายถึงการมีครอบครัวอบอุ่น ร�่ารวย แต่นั่นไม่พอ 
เพราะไม่ว่าจะอยูด่แีค่ไหน เรากต้็องตาย การตายดที�าให้การอยูด่เีป็นไปได้ 
ตลอด 

การตายดีหรือการตายอย่างสงบคืออะไร เป็นไปได้อย่างไร
การตายอย่างสงบเป็นสิทธิของทุกคน ไม่ใช่เป็นสิทธิของพระ แม่ชี 

หรือนักปฏิบัติธรรมเท่านั้น รวมถึงไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคอะไร วัยไหน 
ก็สามารถตายอย่างสงบได้ แต่สิทธิมาพร้อมกับหน้าที่ คือหน้าที่ต่อความ 
ตาย โดยเห็นว่าความตายเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัว ต้องยอมรับเสียแต่วันนี้ 
ยอมรับว่าการตายเป็นหน้าที่ของเรา เมื่อถึงเวลาพวกเราก็ต้องตาย พ่อแม่ 
ตายเพื่อให้ลูกได้ครอบครองทรัพย์สมบัติแทนเรา ไม่ใช่เฉพาะข้างนอก 
ในแต่ละวันมีเซลล์ในร่างกายเราท�าหน้าที่ตาย ตายเพื่อให้เซลล์ใหม่เกิดขึ้น 
แทนที่เซลล์เก่า แต่ถ้าเซลล์ที่ไม่ยอมตาย เรียกว่า เซลล์อมตะ หรือเซลล์ 
มะเร็ง เมื่อนั้นเราตายแทนเซลล์ แต่ถ้าเราตระหนักว่าเรามีหน้าที่ตาย เรา 
จะได้รับสิทธิในการตายอย่างสงบ คนที่ตายไม่สงบ เหตุผลส�าคัญคือ 
ไม่เตม็ใจ ต่อสูข้ดัขนื แต่ถ้าเราเตม็ใจยอมรบั เราจะตายอย่างสงบได้ถ้าเรา 
ฝึกฝนใจให้ด ีข้อมลูจากทัว่โลก คนส่วนใหญ่อยากตายทีบ้่าน แต่ในความ 
เป็นจรงิในประเทศทีร่�า่รวย ๒ ใน ๓ ตายทีเ่นอร์สซิง่โฮมหรอืโรงพยาบาล 
โดยเฉพาะใน ๓ เดอืนสดุท้าย คนอเมรกิาตายทีห่อผูป่้วยหนกัมากกว่า ๖๐ 
เปอร์เซนต์ งานศกึษาวจิยัคนไข้มะเรง็ทีร่กัษาในโรงพยาบาลพบว่า มคีวาม 
เจ็บปวดและเครียดมากกว่าเมื่อเทียบกับคนป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน และ 
ในทางเดียวกันญาติของที่คนป่วยรักษาที่โรงพยาบาลจะมีความเศร้าเสียใจ 
มากกว่าเมื่อคนป่วยตายจากไป และเมื่อเทียบอัตราการมีชีวิตอยู่คนป่วย 
ที่อยู่บ้านจะมีอัตราอายุยืนกว่า ถ้าเทียบกับคนป่วยที่อยู่โรงพยาบาล
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ปัจจัยที่ท�าให้คนต้องมาตายที่โรงพยาบาล มี ๓ ปัจจัย
๑. ความไม่พร้อมดูแล หรือไม่มีคนดูแล
๒. ไม่ยอมรับว่าเขาก�าลังจะตาย ขอสู้เต็มที่ และวิธีที่จะท�าให้เกิด 

ความหวัง ก็คือการพามาโรงพยาบาล
๓. ความไม่รู ้ว่าการท�าสิ่งต่างๆ กับคนไข้มีวิธีการอย่างไรและจะ 

เกดิผลอะไรตามมาคดิว่า ท�าให้ดแีต่ไม่รูผ้ลของการ “ท�าเตม็ที”่ อาจจะท�าให้ 
ผูป่้วยทรมานมากกว่า แต่ญาตเิข้าใจว่าคนไข้ได้รบัการดแูลอย่างดแีล้วรวม
ถึงญาติไม่รู้ว่าสิ่งที่คนไข้ต้องการไม่ใช่การท�าอะไรกับร่างกาย แต่เป็นการ 
ดูแลทางด้านจิตใจ

คนไข้ระยะสุดท้าย สิ่งส�าคัญที่ต้องการมากที่สุดคือความสงบทางใจ 
โดยการดูแลแบบประคับประคองช่วยให้เกิดการตายดี มี ๒ ปัจจัยคือ

๑. ปัจจัยภายใน คนไข้เข้าใจ ยอมรับ ปล่อยวางความตายได้
๒. ปัจจัยภายนอก การดูแล ญาติ การรักษาพยาบาล
การตายดี คือการตายที่ปลอดจากความทุกข์ทรมานที่สามารถ 

หลีกเลี่ยงได้ของผู้ป่วย โดยทางพุทธศาสนาเน้นที่ มีสติไม่หลงตาย มี 
องค์ประกอบ ๓ ด้านคือ

๑. ทางกายภาพ คอืร่างกายครบ ๓๒ ไม่เจบ็ปวดทรมาน หลบัตาย
๒. ทางสงัคม คอื มสีมัพนัธภาพทีด่ ีมคีนรกัแวดล้อม ไม่เป็นภาระ 

ลูกหลาน ช่วยท�าให้คนอื่นมีชีวิตรอดจากอวัยวะของเรา
๓. ทางจิตใจ สงบ มีสติไม่จ�าเป็นว่าตายแบบไหน แต่เน้นคุณภาพ 

จิตก่อนตายที่สงบ กรณีคนที่ไหลตาย หรือหลับตาย ก่อนตายอาจจะมี 
อาการทรุนทรุาย เช่น ชอ็คเพราะฝันร้าย หรอืหวัใจหยดุเต้นอย่างกะทนัหนั 
และเมื่อรู้ตัวว่าตายแล้วจิตอาจจะเศร้าหมอง มีความห่วงกังวล ก็ไม่ถือว่า 
เป็นการตายดทีางจติใจ เพราะจติสดุท้ายก่อนจะดบัอาจจะมคีวามห่วงกงัวล 
ท�าให้ไปไม่สงบ

การตายดีมี ๒ ช่วง คือก่อนตายไม่หลงตาย ตายแล้วก็ไปดี ความ 
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เจ็บปวดทางร่างกาย กายป่วย หรือทุรนทุราย กระสับกระส่าย แต่ใจสงบ 
เป็นไปได้ที่ปวดทางกายแต่ใจไม่ปวด ต้องเป็นจิตที่มีสติ คนเราอยากตาย 
แบบไหน เราต้องสร้างเหตุตั้งแต่ตอนนี้ ดูแลความสัมพันธ์ให้ดี สิ่งส�าคัญ 
คือเราอยู่อย่างไร เราก็ตายอย่างนั้น ให้เรากลับมาทบทวนว่าเราสร้างเหตุ 
ให้พร้อมแล้วหรือยัง เพราะเราสร้างเหตุอย่างไร เราก็ได้ผลอย่างนั้น 

พระพุทธศาสนามองว่าชีวิตประกอบไปด้วย ๒ มิติ คือ กายกับจิต 
และตายเมือ่เกดิการแตกดบัทางกายและเกดิการแตกดบัทางจติ การแตกดบั 
ในทางพุทธศาสนาแบบธิเบตมีความเชื่อว่า คนเรามีทั้งร่างกายและจิตใจ 
เวลาจะตายจะเกดิการแตกดบัทัง้ทางใจและทางกาย โดยเริม่จากการแตกดบั 
ทางกายก่อน และจิตจะตามมา การแตกดับทางกายเป็นครึ่งหนึ่งของ 
การตาย พุทธศาสนานิกายเถรวาท จะพูดเพียงสั้นๆ คือ ตายเมื่ออายุ 
ไออุ่น และวิญญาณออกจากร่าง ตายดีทางศาสนาคือ การตายสงบ ตาย 
แบบไม่หลง จิตสงบ เกิดปัญญา เข้าถึงธรรมชาติของสรรพสิ่ง เห็นความ 
ไม่เทีย่งแท้ (อนจิจงั) เหน็ความทกุข์ (ทกุขงั) เหน็ความไม่มตีวัตน (อนตัตา) 
จนจิตหลุดพ้น เน้นคุณภาพจิต หรือสภาวะจิตก่อนตายเป็นเรื่องส�าคัญ 
ไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะการตาย ตายดีทางพระพุทธศาสนา ๒ ช่วงคือ ช่วง 
ก่อนตายไม่ทุรนทุราย สงบ ช่วงต่อมาคือ ตายแล้วไปไหน แม้เราไม่รู้ว่า 
เขาไปไหน แต่สิง่ทีเ่ราทกุคนสามารถท�าได้คอืท�าให้คณุภาพจติดก่ีอนตายได้ 
โดยการฝึกจิตให้สงบเป็นกุศล นึกถึงมรณานุสติ ปล่อยวางอยู่เสมอๆ จะ
ช่วยให้มีสติขณะที่ก�าลังจะแตกดับ หรือการมีคนช่วยน้อมน�าจิต ขณะที่ 
ก�าลังจะออกจากร่างให้เป็นกุศล ก็จะช่วยให้ตายอย่างสงบได้

ในสภาวะที่ผู้ป่วยเพิ่งเสียชีวิต เรายังมีโอกาสน้อมจิตให้ไปดีได้ และ 
หลีกเลี่ยงการท�าผู้ตายห่วงกังวลเพราะผู้เพิ่งเสียชีวิต ยังสามารถรับรู้ได้ 
เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่เป็นผัก (นอนติดเตียง ไม่รู้สึกตัว) หรืออาการหนัก 
ยังสามารถรับรู้ได้ มีความแตกต่างกันระหว่างการแพทย์คือ ตายเมื่อไม่มี 
ชีพจร หัวใจหยุดเต้น แต่ทางพุทธยังไม่ถือว่าตาย และบรรยากาศในทาง 
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พทุธ ยิง่ใกล้ตายจะยิง่ท�าให้เกดิความสงบ แต่ทางการแพทย์ยิง่ใกล้ตาย ยิง่ 
จะวุน่วายเพราะการยือ้ชวีติ คนเรามคีวามป่วยกาย และป่วยใจด้วย คนเรา 
เวลามีความทุกข์กาย มักจะมีความทุกข์ใจร่วมด้วย เช่น ความกลัวความ 
วิตกกังวล เวลาคนที่ป่วยกายให้เรานึกว่าเขาต้องมีความป่วยทางใจด้วย 
บางครั้งอาการป่วยใจท�าให้การป่วยกายลุกลาม หรือส่งผลต่อความปวด 
ทางกาย เช่น ความโกรธ ดังนั้นในการดูแลต้องดูแลทางใจด้วย

การช่วยเยียวยารักษาจิตใจคนไข ้เป็นสิ่งที่ทุกๆ คนสามารถช่วย 
ผู้ป่วยก่อนตายได้โดย

๑. ให้ความรกั ความปรารถนาด ีและความเมตตาอย่างไม่มเีงือ่นไข
ความรักแสดงออกได้หลายทาง เช่น ค�าพูด ท่าทาง สีหน้า แววตา 

ความอดทน เวลาที่ให้สัมผัส การมีเวลาให้เขาฟังเขาระบาย หรืออยู ่ 
เป็นเพื่อน เพราะคนไข้กลัวที่จะตายคนเดียว อยู่คนเดียว แต่ถ้ามีคนที่ 
พร้อมที่จะอยู่กับเขา จะช่วยให้เขาคลายความกลัวลงไปได้ เพื่อคลี่คลาย 
ความกังวลที่มีอยู่ เช่น กลัวโดดเดี่ยว กลัวเป็นภาระ ให้ความเข้าใจอย่าง 
แท้จรงิ รวมถงึให้ความมัน่ใจว่าจะอยูเ่คยีงข้าง คลายความวติกกงัวล คลาย 
ความเหงา สัมผัสด้วยความนุ่มนวลอยู่เป็นเพื่อน

๒. ช่วยให้คนไข้จดจ่อน้อมใจไปในสิ่งที่ดีงาม
สิง่ดงีาม เช่น บญุกศุล พระรตันตรยั ศาสนา พระพทุธเจ้า การสวด 

มนต์ สิง่ทีเ่คารพนบัถอื ความภมูใิจความดงีามทีเ่คยท�าในอดตี สิง่ทีท่�าแล้ว 
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มีความสุขเช่น บุญกุศลที่เคยท�า การใส่บาตรพระ การท�าบุญ สิ่งที่เคารพ 
ศรัทธาจะช่วยให้จิตใจเอิบอิ่ม ปีติ การที่เราช่วยให้เขานึกถึงสิ่งเหล่านี้เขา 
จะสบาย เพื่อไม่ให้จมอยู่กับความเจ็บความปวด เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ 
ของคนไข้ออกจากทุกขเวทนาทางกายไปสู่สิ่งที่ดีงาม ให้มีใจที่เกาะเกี่ยว 
ยึดเหนี่ยว ท�าให้ไม่ทุรนทุรายในความเจ็บปวดทางกาย ซึ่งสามารถท�าได้ 
ทั้งกับคนไข้ที่รู้ตัวและคนไข้ที่ไม่รู้ตัว

๓. ช่วยปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ
กรณทีีผู่ป่้วยมเีรือ่งทีต่ดิขดัค้างคาใจ อาจมกีารแสดงออกแตกต่างกนั 

เช่น ตาเปิด ไม่ยอมหลับ กระสับกระส่าย เอะอะโวยวาย น�้าตาไหล เรา 
อาจจะค้นหาปมเขาไปเรือ่ยๆ ว่ามอีะไรบ้าง เพราะบางครัง้ผูป่้วยอาจไม่รูต้วั 
เราต้องช่วยเขาคลีค่ลายความรูส้กึ เช่น ความรูส้กึผดิทีต่ดิค้างคาใจ ความ 
ห่วงกังวลลูก ภาระต่างๆ ทรัพย์สิน ความรู้สึกผิดติดค้างต่อใครบางคน 
ความโกรธ หรือความรู้สึกผิดต่อเรื่องราวที่เคยกระท�าในอดีต ฯลฯ

๔. การช่วยให้คนไข้ปล่อยวาง
มีบางกรณีที่คนไข้พร้อมจะไป แต่ญาติไม่ยอมให้เขาไป ถ้ามีเรื่อง 

ค้างคาใจและสามารถใช้โอกาสนี้ท�าความเข้าใจกันได้ จะถือเป็นสิ่งที่ดีสิ่ง 
ที่เราช่วยได้ คือการช่วยให้เขาปล่อยวางโดยที่ไม่ยื้อไว้ โดย “นึกถึงพระ 
ละทกุสิง่” ส�าหรบัการน้อมใจคนทีก่�าลงัไป ในกรณคีนทีไ่ม่เคยปฏบิตัธิรรม 
เราอาจจะให้เขานกึถงึสิง่ทีด่งีาม ความดทีีท่�ามา แต่ส�าหรบัคนทีป่ฏบิตัธิรรม 
มา เราอาจจะพูดให้เขาเข้าใจเรื่องการปล่อยวาง ควรจะมีการเตรียมญาติ 
เพื่อเผชิญการสูญเสีย รวมถึงการอนุญาตให้ผู้ป่วยจากไปโดยที่ไม่ต้องห่วง 
คนที่อยู่เบื้องหลัง

๕. การกล่าวค�าอ�าลา
หรอืการบอกความในใจ ส�าคญัมาก เราอาจจะชวนเขาสวดไตรสรณ- 

คมน์หรือสวดมนต์ ถ้าเขามีศรัทธาในด้านนี้ การท�าพิธีขอขมา การร�่าลา 
การขอโทษ การอโหสิกรรม การสั่งเสีย การเปิดโอกาสให้พูดในสิ่งที่เขา 
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รอมานาน หรือพูดในสิ่งที่เขาอยากพูด เช่น การบอกรัก การสั่งเสีย การ 
พูดความในใจที่ไม่เคยกล้าพูดให้เขารับรู้ หรือการแสดงความรักต่อผู้ป่วย

โดยสรปุถ้าอยากให้เกดิการเผชญิความตายอย่างสงบ สงัคมต้องเปิด 
พืน้ทีใ่ห้มโีอกาสพดูคยุกนัเรือ่งความตายโดยถอืเป็นเรือ่งธรรมชาต ิทางการ 
แพทย์ต้องไม่เห็นว่า ความตายของผู้ป่วยเป็นความล้มเหลวของแพทย์ 
โดยพยายามทุกวิถีทางที่จะเอาชนะความตายให้ได้ หรือหากท�าไม่ได้ก็จะ 
พยายามยื้อชีวิตผู้ป่วยให้นานที่สุด ในปัจจุบันมีแพทย์ พยาบาล จ�านวน 
มาก ได้ให้ความส�าคัญกับจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
โดยใช้การแพทย์แบบประคับประคอง (Palliative Care) ให้ผู้ป่วยผ่าน 
วาระสุดท้ายของชีวิตอย่างเจ็บปวดน้อยที่สุด และจิตเป็นกุศลหรือสงบมาก 
ที่สุด นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งประกอบด้วย 
แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ�าบัด นักบวช และจิตอาสา ร่วมมือกันใน 
กระบวนการดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย ด้านประชาชนทัง้ทีป่่วยและยงัไม่ป่วย 
ต้องเตรยีมตวัเตรยีมใจเพือ่การตาย โดยถอืว่าการตายดหีรอืการตายอย่าง 
สงบเป็นทัง้สทิธแิละหน้าที ่ทีต้่องศกึษาและท�าความเข้าใจเพือ่เป็นประโยชน์ 
ทั้งในชาติปัจจุบันและอนาคต

(บทความนี้เรียบเรียงจากสรุปการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“เผชิญความตายอย่างสงบ ขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน 
๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 
วัดป่าสุคะโต อ�าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับเครือข่ายพุทธิกา, 
เสมสิกขาลัย ชมรมกัลยาณธรรม และโรงพยาบาลสมุทรปราการ ขอ 
ขอบคณุพระอาจารย์ไพศาล วสิาโล และเครอืข่ายพทุธกิา ทีใ่ห้ความกรณุา 
ในการอบรมหลักสูตร “เผชิญความตายอย่างสงบ” แก่ชาวโรงพยาบาล 
สมทุรปราการและชมรมกลัยาณธรรมอย่างต่อเนือ่งเสมอมา ท่านทีต้่องการ 
ศึกษาองค์ความรู้ในโครงการเผชิญความตายอย่างสงบเครือข่ายพุทธิกา 
ตดิต่อ www.budnet.org โทร. ๐๒-๘๘๖-๐๘๖๓, ๐๒-๘๘๒-๔๗๘๗



๑.  ไม่มีกำรลงทะเบียนล่วงหนำ้ทำงไปรษณีย ์ท่านใดมาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ 
 ก่อน และไม่อนญุาตให้ลงทะเบยีนแทนกนั โดยงานครัง้นีส้ามารถรองรบัผูฟั้ง 
 ธรรมได้ประมาณ ๑,๕๐๐ ท่าน โดยมทีีน่ัง่ฟังธรรมบนหอประชมุทัง้หมด ท่าน 
 สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าโถงชั้นล่าง 
๒.  กรุณำเก็บบัตรที่นั่งไว้จนเลิกงำน เพื่อรับธรรมบรรณาการตอนจบงาน
๓.  ขอควำมร่วมมอืให้ทกุท่ำนเข้ำประจ�ำทีน่ัง่ ก่อนทีจ่ะเริม่การบรรยายธรรม : 
 ในรอบเช้าก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ในรอบบ่ายก่อนเวลา ๑๓.๐๐ น.
๔.  ขอเชญิชวนทกุท่ำนช่วยเตรยีมภำชนะ ช้อน และกระบอกน�ำ้ส่วนตวัมำจำก 
  บ้ำน เพื่อลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน โดยในงานจะมีจุดเติมน�้าสะอาดและ 
 จุดล้างภาชนะไว้บริการ (แต่งดน�าอาหารและน�้าดื่มขึ้นห้องประชุมชั้นบน)
๕.  โรงทำนจะเปิด-ปิดเป็นเวลำ โดยในรอบเช้า เปิดตั้งแต่ ๐๕.๐๐ - ๘.๐๐ น. 
 และรอบกลางวันจะเปิดเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. เพื่อความเป็นระเบียบ
๖.  ขอควำมร่วมมือทุกท่ำนแยกขยะลงถังที่จัดแยกไว้ให้ตำมจุดต่ำงๆ
๗.  ทมีพยำบำลจำกโรงพยำบำลสมทุรปรำกำร มาเปิดให้บรกิารตรวจสขุภาพฟรี 
 ในงาน
๘.  เปิดรับสมำชิกชมรมฯ เฉพำะในงำนแสดงธรรม และท่านที่เป็นสมาชิก 
 อยูแ่ล้วสามารถมาแจ้งเรือ่งร้องเรยีนหรอืแจ้งเปลีย่นแปลงทีอ่ยูไ่ด้ และรบัสมคัร 
 จติอาสาธรรมบรกิร รวมทัง้เปิดจองวดีทิศัน์ในงานแสดงธรรมทีจ่ดุนีใ้นบรเิวณ 
 เต็นท์อ�านวยการ
๙.  รณรงค์เดนิทำงโดยขนส่งมวลชน รถประจ�ำทำงและรถแทก็ซี ่ท่านทีข่บัรถ 
 มาเอง ขอความกรุณาไปจอดตามสถานที่ที่ก�าหนดไว้ ในฝั่งเทคนิคกรุงเทพ 
 ไม่อนุญาตให้น�าเอกสารหรือสื่อธรรมะใดๆ มาแจกในบริเวณงาน 
๑๐.  ข้อแนะน�ำในกำรท�ำบุญในงำน
 ๑๐.๑ ท�าบุญด้วยการถวายปัจจัยครูบาอาจารย์องค์บรรยาย และร่วมบริจาค 
  ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิสุปฏิ- 
  ปันโน, ตกึสงฆ์อาพาธ รพ.จฬุาฯ และมลูนธิสิร้างสรรค์เดก็ (ช่วยเดก็ 
  ด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อน) โดยมีกล่องรับบริจาคในจุดรับบริจาค 
  ในงาน
 ๑๐.๒ ถวายสงัฆทานแก่พระสปุฏปัินโน ทีม่าเป็นองค์บรรยายธรรม (ทัง้นีเ้พือ่ 
  อ�านวยความสะดวก ท่านสามารถซือ้ของทีจ่ะถวายได้จากร้านสงัฆทาน 
  ของชมรม)

ค� ำ แ น ะ น� ำ ผู ้ เ ข้ ำ ฟั ง ธ ร ร ม



ใ น ง ำ น แ ส ด ง ธ ร ร ม  ค รั้ ง ที่  ๓ ๕

 ๑๐.๓ ซื้อต้นไม้ที่มาขายในงาน รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายน�ามาช่วย 
  สนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมของชมรมกัลยาณธรรม
 ๑๐.๔ เลอืกซือ้สนิค้าหลากหลายในร้านบญุต่อบญุ และร้านสงัฆทาน รายได้ 
  ทั้งหมดสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมของชมรมกัลยาณธรรม
 ๑๐.๕ ซือ้หนงัสอื ซดี ีดวีดี ีเพือ่น�าไปบรจิาค หรอื มอบเป็นของฝาก รายได้ 
  จะเป็นทุนสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมของชมรมต่อไป
๑๑. กรณทีีท่่านจะกลบัก่อนงานเลกิ โปรดคนืบตัรทีน่ัง่ทีเ่ตน็ท์ประชาสมัพนัธ์ กรณี 
 ที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือ มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้จาก 
 ธรรมบริกร
๑๒. ในงานครั้งนี้ เน้นเรื่องการปฏิบัติภาวนามากขึ้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วม 
 ภาวนา ด้วยการเจรญิสต ิและเจรญิเมตตาภาวนาต่อผูท้ีม่าร่วมงาน จงถอืว่า 
 เรามาฝึกใจให้ลดละ โลภ โกรธ หลง ยิ้มให้กัน อภัยให้กัน 

 ขออนุโมทนาทุกท่าน



• รถโดยสารประจ�าทางสาย ๒๒, ๖๒, ๘๙ ลงหน้าเทคนิคกรุงเทพ 
 แล้วเดินไปสามแยกไฟแดง
• รถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศ ปอ. ๒๒, ๖๒, ๖๗, ๙๘
• หรือโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ลงสถานีช่องนนทรี แล้วต่อรถโดยสาร,  
 สามล้อ, รถแท๊กซี่ หรือโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ขึ้นสถานีลุมพินี ประตู ๒  
 แล้วต่อรถโดยสารสองแถวสีแดง สายวิทยุ-สวนพลู-เทคนิค, สามล้อ, รถแท๊กซี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บพิตรพิมุข  มหาเมฆ

แผนที่



ก�าหนดการ

๐๕.๐๐  น.  เริ่มเปิดลงทะเบียนและบริการอาหารเช้า
๐๘.๐๐  น.  พิธีเปิดงานโดย  อธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
๐๘.๒๐  น.  พระภาวนาเขมคุณ  วิ.  (พระอาจารย์สุรศักดิ์  เขมรังสี)
  วัดมเหยงคณ์  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา
  น�าเจริญจิตตภาวนา  และตอบปัญหาธรรม
๑๑.๐๕  น.  ถวายสังฆทาน
๑๑.๑๕  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐  น.  พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ 
  วัดใหม่ศรีร่มเย็น  อ.เชียงของ  จ.  เชียงราย
  น�าเจริญจิตตภาวนา  และตอบปัญหาธรรม
๑๕.๐๐  น.  ถวายสังฆทาน  และปิดงาน

งานแสดงธรรม-ปฏิบัติ

๓๕ครั้งที่เ ป็ น ธ ร ร ม ท า น
ธรรม
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ถ่ายทอดสด  ผ่านทาง  kanlayanatam  TV
ทางลิงค์  http://www.kanlayanatam.com/ktv1.htm
ใน  ..  เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม  ..
และถ่ายทอดสดผ่าน  youtube  และ  Fanpage  Kanlayanatam

จัดโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
ร่วมกับ  มูลนิธิสุปฏิปันโน และ ชมรมกัลยาณธรรม

เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


